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A. EURÓPA PLATFORMEurópa ügye iránt elkötelezett civil szervezeti képviselők és 
állampolgárok találkoztak 2020. február 7-én Budapesten és állapodtak meg arról, hogy részt 
kívánnak venni az európai uniós intézmények által közösen indítandó „Konferencia Európa 
jövőjéről” eseménysorozatban. A vírus kissé felborította terveinket, de az Európa Ház ügy 
iránti elkötelezettsége változatlan maradt. Vagyis folytatjuk a megkezdett munkát. Ennek 
célja: beleszólni Európa jövőjének alakításába. 
A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/europa-platform-magyarorszag/ 
  
B. AZ ÉVES JELENTÉSRŐL MÉG EGYSZERÍrtunk már korábban arról, mi is a helyzet a 
május 31-ig megtartandó éves civil közgyűlésekről, illetve az éves jelentések elfogadásáról. 
Az már áprilisban világos volt, hogy május végéig valószínűleg nem lesz arra lehetőség, hogy 
ezeket a közgyűléseket egy adott helyen összegyűlve megtarthassuk. 
A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/az-eves-jelentesrol-meg-egyszer/ 
C. NINCS HALADÁSBár a vírus idején mindenkit arra kérnek, hogy ha teheti, maradjon 
otthon, az élet nem állhat le teljesen. Így van ez a Brexit-tel is, amire talán már nem is 
emlékszünk. Csak rövid emlékeztetőül: idén január 31-vel az Egyesült Királyság kilépett az 
Európai Unióból, de ez tulajdonképpen akkor egy „politikai” döntés volt. Ha nem ismernénk 
az ide vezető utat, akkor azt is mondhatnánk, hogy az volt a könnyebbik dolog. A gyakorlati, 
például a jogi vagy gazdasági kérdésekről akkor azonban még semmilyen döntés nem 
született. 2020 év végéig tart az ún. átmeneti állapot, ez alatt kell(ene) a nagyon is 
gyakorlatias kérdésekről megegyezni. 
A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/nincs-haladas/ 
  
D. HAJÓVAL A DUNÁNA Karib-tengeri hajóutak után az európai folyami utak a 
legnépszerűbbek a világon. Nem véletlen, hogy az EU Duna Régió Stratégiájának (EUSDR) 
egyik kiemelt területe (szép magyar szóval prioritása) a kultúra és a turizmus. Az év elején két 
tanulmány is megjelent a területet koordináló Románia és Bulgária megbízásából. Az egyik a 
folyami hajóutakról, a másik pedig a dunamenti fesztiválokról szól. 
A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/hajoval-a-dunan/ 
E. LISTÁN A CSEMEGEMi a közös a szegedi téliszalámiban, a makói vöröshagymában és a 
kalocsai fűszerpaprika-örleményben? Azon kívül, hogy mindegyik nagyon finom, többek 
között ezek azok a magyar termékek, melyek un. oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel 
(OEM) rendelkeznek. Az EU-ban ezt a címkét olyan mezőgazdasági termékek használhatják, 
melyek előállítására, feldolgozására és elkészítésére egy meghatározott földrajzi területen, 
elismert és pontosan meghatározott módszerek alkalmazásával kerül sor. Ezekhez a 
termékekhez csatlakozott most április 20-val a Győr-Moson-Sopron megyei Csemege sajt is, 
első magyar sajtként. 
A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/listan-a-csemege/ 
F. SZÜLINAPEngedtessék meg, hogy hírlevelünk végén a megszokott gyakorlattól eltérően 
kicsit személyesebb hangvételt üssek meg. De csak egy kicsit. Az apropót az adja, hogy a 



Fővárosi Bíróság kezemben lévő és 1990. április 6-án kelt végzése szerint az Európa Házat 
társadalmi szervezetként (lapszéli megjegyzés: első nekifutásra!) nyilvántartásba vették. 
Vagyis 30 évesek lettünk. 
A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/szulinap/ 
  
G. ÁLLÁSOK BRÜSSZELBENLabel and Events Officer – 
NATRUEhttps://www.natrue.org/natrue-is-looking-for-a-label-and-events-officer/ 
Office Manager – Eurodiaconiahttps://www.eurodiaconia.org/work-with-us/ 
Senior Associate, Transport Programme – European Climate 
Foundationhttps://cezanneondemand.intervieweb.it/europeanclimate/jobs/senior_associate_tra
nsport_programme_9593/en/ 
Senior Manager EU Affairs – Asset Management (‘Senior Manager’) – Allianz 
Grouphttps://careers.allianz.com/en_EN/jobs/Allianz-SE-global-headquarters/Senior-
Manager-EU-Affairs-Asset-Management-in-the-Allianz-European-Affairs-Office-
C2EBDE1DCF021EDAA1A9A90B1F915D2C.html#tab1 
  
H. A HÍRLEVÉLRŐLA Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az 
Európai Unióról.Szerkesztőség: Civil Európa Hírlevél/Európa HázP: 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. 


