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A. VÁLASZOK 

Az Európa Ház által kezdeményezett Európa Platform Magyarország 2020. október 28-án 

állásfoglalást alakított ki és tett közzé a "Konferencia Európa jövőjéről" EU-s 

kezdeményezésről, melyben többek között a Konferencia munkájának mielőbbi megkezdését 

szorgalmazta. 

Állásfoglalásunkat széles körben nyilvánosságra hoztuk és arra figyelemreméltóan sok 

visszajelzést (köszönőlevél, támogatás, stb.) kaptunk. 

Ma estig a következőktől kaptunk válaszlevelet (névsorrendben): 

1) Pascale Andreani, Franciaország magyarországi nagykövete 

2) Sixtine Bouygues, az Európai Bizottság főigazgató-helyettese 

3) Dobrev Klára, európai parlamenti képviselő, az EP alelnöke 

4) Donáth Anna, európai parlamenti képviselő 

5) Erdős André, nagykövet 

6) Gurmai Zita, országgyűlési képviselő 

7) Komoróczki István, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság magyar csoportjának 

vezetője 

8) Jo Leinen, korábbi európai parlamenti képviselő, Németország 

9) Daniela Mormile, Európai Bizottság, Európa a polgárokért program 

10) Gilles Pelayo, Európai Bizottság, Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó 

Ügynökség 

11) Fabian Pescher, az EU Tanács német elnöksége 

12) Christa Schweng, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnöke 

13) Ugrósdy Márton, a Külügyi és Külgazdasági Intézet igazgatója 

14) Zupkó Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője 

Talán nem túlzás azt mondani, hogy rangosnak mondható ez a névsor. Természetesen 

másoknak is írtunk; így az Európai Parlament munkájában résztvevő magyar pártok 

képviselőit is megkerestük. 

Látjuk, hogy milyen fontos kérdések foglalkoztatják napjainkban az EU vezetőit. Mégis 

bízunk abban, hogy az általunk is szorgalmazott Konferencia még az idén megkezdi 

munkáját. Ha fejleményt tapasztalunk természetesen jelentkezünk. 



Az állásfoglalás magyar és angol nyelven itt olvasható: 

https://europeanhouse.hu/europai-dimenzio-a-gyakorlatban/ 

  

B. AZ ÁLLAMPOLGÁROK BEVONÁSA 

November 16-20. között tartották az Európai polgári kezdeményezés (epk) hetét, 

természetesen online. A programsorozatot az Európai Bizottság kezdeményezte azzal a céllal, 

hogy megbeszéljék a különböző szereplőkkel az elmúlt egy év tapasztalatait, ugyanis az epk-

ra vonatkozó új, könnyített szabályok 2020. január 1-én kerültek bevezetésre. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/az-allampolgarok-bevonasa/ 

  

C. DIGITALIZÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN, HORVÁTORSZÁGBAN 

150 millió eurót kapott Horvátország az EU kohéziós alapjából az oktatásban használandó 

digitális technológiák fejlesztésére. A 2022-ig tartó projekt keretében általános és 

középiskolák kapnak laptopokat, tableteket és más digitális eszközöket, képeznek tanárokat, 

készítenek el közösen használható tananyagokat. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/digitalizacio-az-oktatasban-horvatorszagban/ 

  

D. REJTETT ÉRTÉKEK 

Korábban írtunk már arról, hogy az EU lehetőséget nyújt fiatal filmrendezőknek, hogy 

elkészítsék saját #EUandME rövidfilmjüket. A filmek elkészültek nagy öröm, hogy a 

fenntarthatóság kategóriában magyar lett a nyertes. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/rejtett-ertekek/ 

  

E. BÖNGÉSSZEN ÉS REGISZTRÁLJON! 

November 18-tól elérhetőek az Európai Kutatók Éjszakája 2020-as hazai programjai. Nem 

nagy meglepetés, de a koronavírus miatt idén valamennyi eseményre a virtuális térben, vagyis 

online kerül sor. Európa legnépszerűbb tudományos ismeretterjesztő eseménysorozatában 

idén több mint 80 hazai intézmény kínál mintegy 700 izgalmas programot. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/bongesszen-es-regisztraljon/ 

  

F. ÁLLÁSOK KÜLFÖLDÖN 

Senior Project Officer – International Catholic Migration Commission 

https://www.icmc.net/wp-content/uploads/2020/11/ICMC-Senior-Policy-Project-Officer-

Refugee-Sponsorship-_Vacancy-Post....pdf 

https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=k3lyhz5fqcw0wg7m&l=9l1dspdd7aw53i
https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=nztyfzbfcc80rjl5&l=rs1dppad2iirc6
https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=pchyszsfvci0clnu&l=uvcdqpgdycaet7
https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=exvy6zif1ch0vscb&l=3eydzpqdrd5oqb
https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=exiylzrfdcf0zs2s&l=lyldzpwd1jj4c3
https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=8qoymz4fdc90oie4&l=70edvpzdefhf2m
https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=8qoymz4fdc90oie4&l=70edvpzdefhf2m


Scientific Policy Officer - ALLEA 

https://allea.org/job-offer-scientific-policy-officer-2-positions/ 

Economics Researcher - IIEA 

https://www.iiea.com/careers/economics-researcher-position-at-the-iiea-available-now/ 

  

G. A HÍRLEVÉLRŐL 

A Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az Európai Unióról. 

Szerkesztőség: Civil Európa Hírlevél/Európa Ház 

P: 1389 Budapest 62., Pf. 113. 

T: (1) 356-8440, E: info@europeanhouse.hu, I:www.europeanhouse.hu 

Ha szeretné, hogy az Ön híre is megjelenjen, kérjük, írjon az info@europeanhouse.hu címre. 

A közlés jogát fenntartjuk. Híreink átvétele lehetséges a forrás megjelölésével. A forrás 

megjelölésének módja: www.europeanhouse.hu 

Az Európa Ház az Európai Bizottság támogatásának köszönhetően külföldről támogatott 

szervezet. 

The project realised in cooperation with the Centre européen Robert Schuman in Scy-

Chazelles (France) and with the financial support of the European programme 'Europe for 

citizens'. 
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