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A STATION EUROPE
Az Európai Parlament 

információs pontja
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PARLAMENTÁRIUM
Az Európai Parlament 

látogatóközpontja
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LÁTOGATÁS AZ 
ÜLÉSTEREMBEN
Az Európai Parlament lelke
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AZ EURÓPAI 
TÖRTÉNELEM HÁZA
A közös európai emlékezet 

helyszíne
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A SZAHAROV-
DÍJASOK SÉTÁNYA
A gondolatszabadság  

szószólóinak tiszteletére
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A POLGÁROK 
KERTJE
A kulturális örökség 

ihlette oázis
 visitEuropeanParliament

  @visit_EP

 visit@europarl.europa.eu

 europarl.europa.eu/visiting
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Üdvözöljük az 

EURÓPAI 
PARLAMENTBEN!
Üdvözöljük a 450 millió embert képviselő Európai Parlamentben, abban az intézményben, amely 
a demokrácia lelke az Európai Unióban. Az Európai Parlament hivatalos székhelye Strasbourgban 
(Franciaország) van, de a munka javát Brüsszelben végzik.

Rengeteg itt a látnivaló, az ülésterembe vagy a Parlamentárium látogatóközpontba tett látogatás 
során betekintést nyerhet az Európai Parlament működésébe és abba, hogy mit tesz az intézmény 
az Európai Unió polgáraiért.

A mai Európai Unió jobb megértéséhez fontos áttekinteni Európa teljes múltját, ezért jött létre 
az Európai Történelem Háza, amely egyedülálló betekintést nyújt közös európai múltunkba.

Minden túra és tájékoztató ingyenes, ráadásul a legtöbb az Európai Unió mind a 24 hivatalos nyelvén 
elérhető! A túrákkal és tájékoztatókkal kapcsolatos részletek az Európai Parlament látogatóknak szánt 
honlapján elérhetőek.

Európai Parlament

Place du Luxembourg/Luxemburgplein, 100 - 1050 Bruxelles/Brussel - BELGIQUE/BELGIË

90 perc

Fedezze fel a 

PARLAMENTÁRIUMOT!
A Parlamentáriumban, Brüsszel egyik fő turisztikai látványosságában, soha nem látott újszerű 
megközelítésben fedezheti fel az Európai Parlamentet.

A multimédiás bemutatókon keresztül és a személyre szabott audiovizuális tárlatvezető segítségével 
felnőttek és gyermekek egyaránt felfedezhetik az európai demokrácia működését.

Egy 360°-os körképet nyújtó, lenyűgöző moziélményen keresztül láthatja, mit tesznek Önért az európai 
parlamenti képviselők. Szelje át Európát egy hatalmas interaktív térkép segítségével és nézze meg, 
hogy az Európai Unió milyen változásokat idézett elő az egyes tagállamokban. Vagy hallgassa meg 
más európaiak beszámolóit arról, hogy az ő életükben milyen változásokat hozott az Európai Unió.

A csoportok egy szerepjáték keretében kipróbálhatják, milyen európai parlamenti képviselőnek lenni. 
A jogszabályok megvitatásakor olyan nehéz döntéseket kell meghozniuk, amelyek emberek millióra 
lesznek kihatással az Európai Unióban. Csak e-mailben egyeztetett előzetes foglalás alapján.

Bejelentkezés szerepjátékra → parlamentarium@europarl.europa.eu 

Hétfő  13:00–18:00

Kedd–péntek 9:00–18:00

Szombat–vasárnap 10:00–18:00

Utolsó belépés zárás előtt 30 perccel. A következő munkaszüneti napokon 
zárva: január 1., május 1., november 1., december 24., 25. és 31.

Utolsó belépés zárás előtt 30 perccel. A következő munkaszüneti napokon 
zárva: január 1., május 1., november 1., december 24., 25. és 31.

Fedezze fel az

ÜLÉSTERMET! 
Az Európai Parlamentben zajló munka megismeréséhez kiváló lehetőséget kínál az ülésterem 
meglátogatása. Itt magába szívhatja a Parlament hangulatát, megtapasztalhatja, hogyan dolgoznak 
az európai parlamenti képviselők, és ha plenáris ülés idején érkezik hozzánk, tanúja lehet egy európai 
jogszabály megvitatásának is.

Az egyéni látogatók multimédiás vezetéssel, saját tempójukban tehetnek látogatást. Felkészült 
előadóink a heti tájékoztatók alkalmával részletesebb tájékoztatást nyújtanak (hétfőnként 11.00 és 
15.00 órakor angol és francia nyelven; illetve más nyelveken is, amennyiben ezek elérhetőek; nyáron 
ettől eltérő időpontokban is tartanak tájékoztatót). Előzetes foglalás nem szükséges.

A csoportokat az Európai Parlamentben dolgozó kollégáink fogadják, az Európai Unió összes nyelvén. 
A csoportok igényeihez szabott program tartalmazza az ülésterem meglátogatását, továbbá interaktív 
és széles körű tájékoztatást is. Kérjük, hogy 3 hónappal előre, interneten foglalja le a látogatást; a 
csoportot érdeklő konkrét témákat is érintjük, amennyiben ezt a foglaláskor jelezték.

Információ és csoportok bejelentkezése → www.europarl.europa.eu/visiting

90 perc

Egyéni látogatás multimédiás vezetéssel

Hétfő–csütörtök 9:00–16:00

Péntek 9:00–12:00

Szombat–vasárnap zárva

Júliusban és augusztusban további időpontok közül is választhat.
Egyéni látogatás → 60 perc Csoportos látogatás → 90 perc

Mi jut elsőnek eszébe, ha az európai történelemre gondol? Egy esemény? Egy személy? Egy helyszín? 
Vagy valami teljesen más?

Az Európai Történelem Háza a látogatóknak különböző nézőpontokból mutatja be Európa történelmét. 
A múzeum mindenki előtt nyitva áll: a pillanatnyi érdeklődés vezérelte látogató előtt éppúgy, mint a 
történelem iránt rajongók számára.

A kiállítások, események és az állandó gyűjtemény alkotja az intézmény tárlatát. Az Európai Történelem 
Háza a felfedezés, a személyes szerepvállalás és az élményszerzés tanulótereként kitűnő segítséget 
nyújt a kontinens múltjának, jelenének és jövőjének megismeréséhez.

Hétfő  13:00–18:00

Kedd–péntek 9:00–18:00

Szombat–vasárnap 10:00–18:00

Információ és csoportok bejelentkezése → www.historia-europa.ep.eu

© Európai Unió, 2020
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A Station Europe tökéletes kiindulópont az Európai Parlament épületeinek meglátogatására. 
A brüsszeli „Luxembourg” vasútállomás régi épületében kialakításra került Station Europe 
elkalauzolja a látogatót az európai parlamenti negyed látnivalói között.

Tekintse meg, ahogyan egy élethű maketten keresztül megelevenedik az Európai 
Parlament épületegyüttese! Vagy tudjon meg többet az érintőképernyős asztaloknál arról, hogy az 
Európai Unió milyen hatással van az Ön régiójára és életére, sok más mellett.

A következő munkaszüneti napokon zárva: január 1., május 1., november 1., 
december 24., 25. és 31.

További információ → visit@ep.europa.eu

Hétfő–péntek 9:00–18:00

Szombat–vasárnap 10:00–18:00

SZERVEZZE
MEG LÁTOGATÁSÁT A STATION EUROPE-BAN!

Feltétlenül nézze meg, ha erre jár!

A Szaharov-díjasok sétányán megismerheti a gondolatszabadságért járó Szaharov-díj 
kitüntetettjeit.
Pihenjen meg a Polgárok kertjében, e kulturális örökségünk ihlette oázisban.
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