
 
Ingyen vonatbérlettel utazhatják körbe a fiatalok
Európát
 
Az Európai Parlament kezdeményezésére ingyen vonatbérletet kapnak a 18 éves fiatalok,
hogy bejárhassák az EU-t. A programra október 25-ig lehet regisztrálni.
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A Parlament 2014-es európai ifjúsági rendezvényén (EYE) született kezdeményezésnek
köszönhetően 2018 júniusa óta több mint 165 ezer fiatal felnőtt kapott ingyen Interrail
vonatbérletet a Fedezd fel az EU-t (Discover EU) névre keresztelt program legelső
szakaszában. Jelenleg több mint 35 000 ingyenes vonatjegy áll rendelkezésre, amelyek mind
lehetőséget biztosítanak a fiataloknak az Európán belüli utazásra.2022-ben a kiválasztott
résztvevők kedvezménykártyákat is kapnak, amiknek hála spórolhatnak a szállás, a helyi
közlekedés, a kulturális látogatások és egyebek árából.
 
 
Az ifjúság európai éve és az EU kezdeményezései

Cikk

HU Kommunikációs Főigazgatóság
Európai Parlament - szóvivő: Jaume Duch Guillot
Kapcsolat: webmaster@europarl.eu

2 I 3

https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20211213STO19307/2022-az-ifjusag-europai-eve


A Fedezd fel az EU-t kezdeményezésről bővebben 
 
2023. március 1. és 2024. február 29. között legalább 35 000 fiatalnak lesz lehetősége vasúton
utazni Európába. Október 11. és 25. között minden EU-s polgár, aki 2004. január 1-je és 2004.
december 31-e között született online pályázhat a jegyére. Ahhoz, hogy jogosultak legyenek, a
pályázóknak néhány kérdésre kell válaszolniuk.
 
 
A résztvevők legfeljebb 30 napig utazhatnak legalább egy külföldi országba. Utazni elsősorban
vasúton, de busszal és komppal is lehet. A repülőjáratok csak kivételes esetekben
engedélyezettek, ha más szállítási mód nem áll rendelkezésre.
 
 
 
A csökkent mozgásképességű vagy speciális igényű résztvevők jogosultak lehetnek további
segítségre.
 
 
A kezdeményezésről további információk az Európai Ifjúsági Portálon találhatók.  
 
A Parlament támogatása 
 
A Parlament mindig is egyetértett a 18 éves európaiak ingyenes vasúti jegyének gondolatával
és három határozatot fogadott el a kezdeményezés támogatására.
 
 
A képviselők úgy vélik, hogy a kezdeményezés lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy
megtapasztalják Európa sokszínűségét, jobban megértsék egymást és többet megtudjanak
Európáról.
 
További információ
Gyakran ismételt kérdések a Fedezd fel az EU-t programról
Ingyen Interrail utazási bérletet adna az európai fiataloknak az EP
Háttérinformáció az ingyenes Interrail bérletről (angolul)
Sajtóközlemény az ingyenes vonatbérletekről (angol)
Tudnivalók az első szakaszról (angol)
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https://europa.eu/youth/discovereu/apply_hu
https://europa.eu/youth/discovereu_hu
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2016-10-04-ITM-015_HU.html
https://europa.eu/youth/discovereu/faq_hu
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20160930STO44534/ingyen-interrail-utazasi-berletet-adna-az-europai-fiataloknak-az-ep
https://epthinktank.eu/2018/04/18/what-is-the-free-interrail-pass-for-europeans-eu-initiative/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180524IPR04242/discovering-europe-free-eu-rail-pass-for-18-year-olds
https://europa.eu/youth/sites/default/files/discovereu_factsheet.pdf

