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Európa az interneten
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Európa az interneten

Európával kapcsolatos információk
keresése
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Európai információ keresése

Az EU saját keresőrendszere, mellyel az EUROPA-n, az EU hivatalos portálján közzétett EU-s 
intézményekkel, ügynökségekkel kapcsolatos információk találhatóak

[Az “EUROPA Search” nem alkalmas az EUR-Lex-ben található adatok keresésére]

Az Európai Újságíró Központ hozta létre a `Search Europa` szolgáltatást, mely a 
Google kiemelkedő teljesítményét használja az EUROPA portálon

[az EUR-Lex-ben található adatokat is tartalmazza]

A FIND-eR (Elektronikus Források Keresője) segítségével EU-s kiadványokra, tudományos
kötetekre, újságcikkekre, és más EU-val kapcsolatos forrásokra kereshet rá

[Hiperlinket ajánl fel a teljes forrásszöveghez, amennyiben szabadon elérhető, vagy annak megfelelően
átirányít]

(korábban ECLAS-ként volt ismert)

EUR-Lex az uniós jogalkotással kapcsolatos információk hivatalos
portálja

EU-s dokumentumok keresése.

Az EU Bookshop oldalon megvásárolhatja az EU-s kiadványok nyomtatott példányát, vagy
ingyenesen letöltheti azokat.   [2015: Új Kereső Központ ]

Nem minden kiadvány található meg elektronikus formában.  Nem tartalmaz EU dokumentumokat. 
Íratkozzon fel a Hírlevélre

EU Bookshop működteti továbbá:  TED – Open Data Portal - Cordis
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http://europa.eu/geninfo/query/index.do?&summary=summary&swlang=hu
http://europa.eu/geninfo/query/index.do?&summary=summary&swlang=hu
https://bookshop.europa.eu/hu/home/
https://bookshop.europa.eu/hu/home/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu
http://publications.europa.eu/hu/search-centre
http://publications.europa.eu/hu/newsletter
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
http://open-data.europa.eu/hu/data/
http://cordis.europa.eu/
http://searcheuropa.eu/
http://searcheuropa.eu/
http://ec-europa-librarysearch.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=32EUC_V1
http://ec-europa-librarysearch.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=32EUC_V1
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu


Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa, valamint az Európai Bizottság
dokumentumainak jegyzéke,

+ a Komitológiai Nyilvántartás sok olyan uniós információ kereséséhez használható, 
melyek nem kerültek publikálásra sem nyomtatásban, sem az EUROPA portálon.

A sokkal régebbi, EU-s dokumentációk elektronikus formában még mindig nem elérhetőek
közvetlenül az EU-nál. Esetleges információkért forduljon a Történelmi Archívumok -hoz. Ez
a weboldal később rendszeresen archiválni fogja az EU saját oldalait. Alternatív
információforrásként szolgálhatnak a következő oldalak:

1. ArchiDok
2. Archive of European Integration (AEI)
3. CVCE (korábban: Európai Navigátor (ENA)

A Google nyilvánvalóan egy további eszköz lehet az keresésben, ami az EU-s és Európával
kapcsolatos információkat illeti. Azonban ne feltételezzük, hogy MINDEN információ
fellelhető a Google-ön keresztül.  
NB: Google Scholar verzió azonban leszűkíti a keresést a tudományos találatokra.

Archive 
Repositories

Használja az ESO-t uniós dokumentumok, weboldalak, tudományos szakkönyvek & 
újságcikkek, részvény-érdekeltséggel, vagy hírforrásokkal kapcsolatos információk
kereséséhez.
[Előfizetői szolgáltatás: hangsúly az angol nyelvű forrásokon + egy egyedi összeállítás - 100 

információs útmutató szakpolitikákhoz, intèzményekhez & országokhoz]

+ Blue Guide - a
nemzeti parlamentek
és az EU archívumai

Európai információ keresése
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http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm;jsessionid=A34A1BBFFAA82234C3286846EF46C273?language=HU
http://www.consilium.europa.eu/hu/documents-publications/
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm;jsessionid=02EBC00730E674FBF3B4519B4B878EB9.cfusion14501?fuseaction=search&CFID=5213695&CFTOKEN=6b298629fee7eb3a-F4835CBB-EC6A-F1C5-F8FD2D76754D122C&language=hu
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?CLX=hu
http://ec.europa.eu/historical_archives/index_en.htm
http://www.archidok.eu/
http://aei.pitt.edu/
http://www.cvce.eu/en
http://scholar.google.co.uk/
http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_en.htm
http://www.europeansources.info/
http://www.europeansources.info/
http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/pdf/blueguide_pdf_201404_pdf/
https://www.google.hu/
https://www.google.hu/


Uniós információk

Jog-és törvényalkotási információk
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Az Európai Unió
Jogalkotási aktusok

• Jogalkotási aktusok
– Elsődleges jog

• A szerződések

– Másodlagos jog
• Rendeletek [Európai jog]

• Irányelvek [Európai kerettörvény]

• Nem jogalkotási aktusok
• Európai rendeletek

• Európai határozatok

• Ajánlások

• Vélemények

További információk
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http://europa.eu/eu-law/index_hu.htm


Az Európai Unió
Jogi döntéshozatal

• A Bíróságok
– Európai Unió Bírósága (C ügyek)

– Törvényszék [korábban ECFI] (T ügyek)

– Közszolgálati Törvényszék (F ügyek)

• Bírói aktusok
– Ítéletek

– Vélemények

– Végzések
További információk
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http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/


Jogalkotási Információk
Az új EUR-Lex

Az EUR-Lex az EU Jog- és Törvényalkotási információinak hivatalos forrása.
Használja at EUR-Lex-et, hogy megtalálja: a már adoptált/tervezett törvényhozói szövegeket / EUB döntéseit stb.

EUR-Lex már magába foglalja a: PreLex-et (jelenlegi ‘Jogalkotási Eljárások’) és az `EU jogszabályainak
összefoglalását`

A régebbi dokumentumok elektronikus változatai folyamatosan felkerülnek az EUR-Lex adatbázisába.
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http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html
http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html?locale=hu
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu


Jogalkotási információk
Az új EUR-Lex –

Amire érdemes figyelni…
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Részletes keresési funkció

Beállíthatóak a megjeleníteni kívánt információk
[Az `Eljárás` menüben lévő adatok a PreLex-ben még külön szerepeltek]

Egyszerre akár három nyelven is olvasható a találat

Regisztráljon a EUR-Lex-be, hogy létrehozhassa saját RSS-hírcsatornát

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32014L0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32014L0024


Jogalkotási információk
Az új EUR-Lex –

Amire érdemes figyelni…
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Már elérhető A jogszabályok összefoglalója
2015 júliusától elérhető: Jobban nyomonkövethetőek a Nemzeti Végrehajtási Intézkedések (NVI)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/LSU/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1454944715185
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/LSU/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1454944715185
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/LSU/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1454944715185
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32002L0092&qid=1436716459025


• Egyszerű keresés /   Részletes keresés

• Az Európai Unió Hivatalos Lapja [1952- ]
• Szerződések

• Jogszabályok [NB. Egységes Szerkezetbe Foglalt Jogszabályok]

• Előkészítő Jogi Aktusok [COM / JOIN / SWD / SEC dokumentumok]

• Az EU jogszabályainak összefoglalása

• Jogalkotási eljárások [a korábbi PreLex]

• Jegyzékek: Hatályban lévő EU-s jogszabályok / EU-s előkészítő aktusok / 

Egységes szerkezetbe foglalt EU-s jogszabályok jegyzéke/

Jogesetek / Nemzetközi Megállapodások

• EUR-Lex tárgymutató A-Z/ EUROVOC / Honlaptérkép / TVI-k /
N-Lex [Nemzeti Jogszabályok portálja]  / EEA-Lex [EGT jogszabályai]

Jogalkotási Információk
Az EUR-Lex főbb részei

Lásd továbbá: Lakossági Összefoglalók:
Az Európai Bizottság megkezdte a fő jogalkotási
javaslatok Lakossági Összefoglalóinak kiadását

[pl. DG SANTE / DG AGRI / DG RTD]

Konszolidáció / Kodifikáció / Átdolgozás
[További információk]

Más irányadó vátozatok: Hivatalos Lap / 
Határozatok Tára

Európai Törvényhozási Azonosító [ELI]

A Nemzeti Végrehajtási
Intézkedések közvetlenül

elérhetőek az EUR-Lex-ben

Az Európai Uniós Jogi Aktusok Számozásának
Harmonizációja

2015 januárja óta új rendszer
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http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu
http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?qid=1397310370013&action=update
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties.html
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/legislation/recent.html
http://eur-lex.europa.eu/content/help/faq/intro.html#help7
http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html
http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html
http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/legislation.html
http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/legislation-preparation.html
http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/consleg.html
http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/case-law.html
http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/inter-agree.html
http://eur-lex.europa.eu/content/glossary/glossary.html
http://eur-lex.europa.eu/browse/eurovoc.html
http://eur-lex.europa.eu/content/site-map/site-map.html
http://eur-lex.europa.eu/collection/n-law/mne.html
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_hu.htm
http://www.efta.int/eea-lex
http://ec.europa.eu/agriculture/citizens-summaries/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=citizen_summaries
http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/consolida_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/codifica_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/recasting_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/content/legis/avis_consolidation.html
http://eur-lex.europa.eu/content/oj/e-oj.html
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_106308/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XG1026(01)&from=EN
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Legislation_Identifier
http://www.statewatch.org/news/2014/jul/eu-council-national-impelmenting-measures-11208-14.pdf
http://eur-lex.europa.eu/content/tools/elaw/OA0614022HUD.pdf
http://eur-lex.europa.eu/content/tools/elaw/OA0614022END.pdf
http://www.eli.fr/en/index.html
http://www.eli.fr/en/index.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu


– CURIA: 
• Kereső oldal
• Ügyszám szerinti hozzáférés
• Sajtóközlemények
• Tárgyalási jegyzék
• Ítéletekhez kapcsolodó kommentárok jegyzéke

[Döntések kommentárjai]

– EUR-Lex: 
• Keresés
• Böngészés
• Az EU-s ítélkezési gyakorlat dokumentumainak jegyzéke

[Megkülömböztetés a 2010 előtti és utáni ügyekben] 

Bírósági Információk
Az Európai Unió Bírósága: Esetjog

Az Európai Unió Bíróság ítélkezési gyakorlata megtalálható az EUR-Lex-en vagy
az EUB honlapján CURIA

Európai Esetjog-Azonosító/ ECLI / ECJ és ECLI

+ Fontos döntések összefoglalója 2005-2011

Használja ezeket a forrásokat, hogy megtalálja az EUB döntéseit, továbbá az EUB elnökének Véleményeit

Európai Igazságügyi Portál az EU-tagállamok
jogrendszereiről és eljárásaiól tartalmaz adatokat

+ az Európai Bizottság verseny-esetjogi adatbázisa

Új döntéshozatali protokoll a Törvényszéknél 2015 
júliusa óta
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http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=hu&jur=C,T,F&cit=none,C,CJ,R,2008E,,,,,,,,,,true,false,false&td=;ALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=271064
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7045/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_16799
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_49953/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7083/
http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?qid=1415547646576&action=update
http://eur-lex.europa.eu/search.html?type=named&qid=1415547869846&name=collection:eu-law-case-law
http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/new-case-law.html
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/eu-case-law.html
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
https://e-justice.europa.eu/home.do?lang=en
https://e-justice.europa.eu/home.do?lang=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1426958006976&uri=URISERV:jl0056
https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-hu.do?init=true
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_125997/
http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/arrets/index_en.htm
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=hu&init=true
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2015:105:TOC


Hozzáférés az EU-s tagállamok
nemzeti jogalkotásához és esetjogához

Használja az EUR-Lex-et, hogy bepillanthasson az NVI-kbe
[Nemzeti Végrehajtási Intézkedések], vagy a tagállami

ítélkezési gyarkolatokba

Használja az N-Lex-et, hogy többet tudjon meg a tagállami
jogalkotásokról.  Néhány országot illetően közvetlenül a 

nemzeti jogalkotásra is rákereshet.

Parlamentközi uniós információcsere lehetővé teszi a nemzeti
parlamentek uniós jogalkotásokkal, kezdeményezésekkel stb. 

kapcsolatos jelentéseinek elérését.

COSAC az EU tagállamainak Nemzeti Parlamenti
Bizottságainak Konferenciája

DEC.NAT – Nemzeti Döntések Egy olyan adatbázis, mely
hozzáférést biztosít a nemzeti bíróságok EU-joggal
kapcsolatos esetjogaihoz

Az Európai Igazságügyi Portálon keresztül az EU-tagállamok
jogalkotásához & esetjogához is eljuthatnak
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http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/home/home.do?appLng=HU
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/home/home.do?appLng=HU
http://www.cosac.eu/
http://www.cosac.eu/
https://e-justice.europa.eu/home.do?lang=en
https://e-justice.europa.eu/home.do?lang=en
http://eur-lex.europa.eu/collection/n-law.html?locale=hu
http://eur-lex.europa.eu/collection/n-law/n-case-law.html
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_en.htm
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do
http://www.cosac.eu/en/
http://www.aca-europe.eu/index.php/en/dec-nat-en
http://www.aca-europe.eu/index.php/en/dec-nat-en
http://www.aca-europe.eu/index.php/en/dec-nat-en


Európai Uniós Információ

Politikák ellenőrzése
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Az EB jogalkotási történelme, indítványok hiperlinkekkel ellátva a 
kulcsdokumentumokhoz + linkek kapcsolódó IPEX dokumentumokhoz és

más EUR-Lex oldalakhoz [például] és a kulcsfontosságú állomások
összefoglalója.

Továbbá lásd: EU Jogalkotás folyamatban.

A Jogalkotási eljárások szekció az új EUR-Lex-ben 

lehetővé teszi, hogy nyomonkövethessük az EB munkáját.
[Magába foglalja a PreLex adatbázis korábbi tartalmát]

Adatbázisok, hogy követhessük az EU törvényhozását, indítványait, 
kezdeményezésiet.

Politikák nyomonkövetése:
Az EU jogalkotási indítványainak és más

kezdeményezéseinek ellenőrzése

Jogalkotási eljárások

Europe on the Internet.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, January 2016

http://www.europarl.europa.eu/oeil/index.jsp?language=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/index.jsp?language=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?id=577403
http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html


• Európai Unió Tanácsa

• Európai Parlament

• Európai Bizottság

• Komitológiai Bizottságok
– [Régi Jegyzék] / [Bizottságok listája]

– [Éves jelentések]

Politikák nyomonkövetése:

Dokumentumok Jegyzéke

A hibák ellenére, a különböző
EU-s dokumentumok

jegyzékei segíthetnek, hogy a 
máshol még meg nem

található dokumentumokat –
pl. tervezeteket, éppen

folyamatban lévő papírokat, 
vagy a publikálás előtt állókat

is megtalálhassa.
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http://www.consilium.europa.eu/register/hu/content/int/?typ=ADV
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simpleSearchHome.htm?language=HU
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?CFID=5213695&CFTOKEN=6b298629fee7eb3a-F4835CBB-EC6A-F1C5-F8FD2D76754D122C&language=hu
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?CLX=hu
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Search.archive&reset=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015SC0165&from=HU
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Report.Report
http://europa.eu/publications/official-documents/index_hu.htm
http://europa.eu/publications/official-documents/index_hu.htm


Politikák nyomonkövetése:

Átláthatósági Portál

Az új Átláthatósági Portál 2012-ben indult. Egyesíti azokat az információkat, melyek
segíthetik az állampolgárokat az EU-s politikák útjának nyomonkövetésében:

• Hozzáférés a jogalkotáshoz
• Az Ön Hangja Európában – Konzultációk
• Hatásértékelés / Hatásvizsgálat / Útvonalak
• Szakértői Csoportok Jegyzéke
• Komitológia (Tanácsadói Csoportok)
• Átláthatósági Jegyzék
• Hozzáférés dokumentumokhoz (Dokumentumjegyzékek)
• EU támogatásban részesültek
• Foglalkoztatásetika, alkalmazottakra vonatkozó etikai szabályok
• Nyitott Adatok Portálja
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http://ec.europa.eu/transparency/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/transparency/index_hu.htm


Politikák nyomonkövetése:

Európai Bizottság
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http://ec.europa.eu/commission/2014-2019_hu
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019_hu


Politikák nyomonkövetése:

Európai Bizottság
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http://ec.europa.eu/atwork/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/atwork/index_hu.htm


Politikák nyomonkövetése:

Európai Bizottság

• Kövesse a kulcseseményeket: Az Európai Bizottság Tevékenysége
• Juncker elnök politikai iránymutatása,  2014 júliusa
• Értékelő Beszéd 2011-2013 szeptembere (nem 2014-ben) és 2015 [#SOTEU]
• Jogalkotási és Munkaprogram [2016 + korábbiak]
• Heti Bizottsági Ülés [Napirend & Jegyzőkönyvek]
• A Bizottság tervezett kezdeményezéseinek listája
• Az Európai Bizottság Főigazgatóságának &Szolgálatainak weboldala

• A Főigazgatóságok gazdálkodási tervei
– Éves Gazdálkodási Tervek
– Éves Tevékenységi Jelentések
– Összefoglaló Jelentés

Bizottsági tagok meghallgatásai 2014-ben
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http://ec.europa.eu/atwork/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_hu
https://en.wikipedia.org/wiki/State_of_the_Union_(European_Union)
http://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/president/about/state-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/soteu_hu
http://soteu.eu/
http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm;jsessionid=2F515104567E56A5AEB6C8A41C4380E8.cfusion14501?fuseaction=list&coteId=10060&CFID=58546761&CFTOKEN=56488472&language=hu
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&coteId=10061&CFID=58546761&CFTOKEN=56488472&language=hu
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/planned_commission_initiatives_2015.pdf
http://ec.europa.eu/about/ds_hu.htm
http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/amp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/index_en.htm
http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_hu.htm
http://www.europarl.europa.eu/hearings-2014/hu/schedule
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_en.pdf
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_en.pdf
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/president_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/president_en
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2014/EN/3-2014-9004-EN-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2014/EN/3-2014-9004-EN-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019_hu
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019_hu


Politikák nyomonkövetése:

Az EU költségvetése

Használja ezt a weboldalt az EU költségvetésével kapcsolatos információkért
• A költségvetésről bővebben
• Többéves pénzügyi keret [2007-13 / 2014-20]
• Információ a 2015-ös költségvetésről

• Információ a 2016-os költségvetésről [Könyvecske: Az EU költségvetés]

A javasolt és elfogadott költségvetés
szövegei is rendelkezésre

állnak :

Az Európai Számvevőszék
végzi az uniós pénzügyek vizsgálatát

Jelentések
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http://ec.europa.eu/budget/explained/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/reform/index_en.htm
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2015/2015_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2016/2016_en.cfm
bookshop.europa.eu/en/eu-budget-at-a-glance-pbKV0614180/downloads/KV-06-14-180-EN-N/KV0614180ENN_002.pdf?FileName=KV0614180ENN_002.pdf&SKU=KV0614180ENN_PDF&CatalogueNumber=KV-06-14-180-EN-N
http://www.eca.europa.eu/hu/Pages/AuditReportsOpinions.aspx
http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm
http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hu.htm
http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hu.htm
http://www.eca.europa.eu/hu/Pages/AuditReportsOpinions.aspx
http://www.eca.europa.eu/hu/Pages/AuditReportsOpinions.aspx


• Honlap

• Az Európai Tanács elnökének honlapja
• Az EU politikai menetrendjének meghatározása (az EU prioritásai 2014-19-ben)

• Sajtóközlemények, nyilatkozatok

Politikák nyomonkövetése:
Európai Tanács

Donald Tusk 2014. augusztus 30-án lett
az Európai Tanács elnöke
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http://www.consilium.europa.eu/hu/european-council/
http://www.consilium.europa.eu/hu/european-council/president/
http://www.consilium.europa.eu/hu/european-council/role-setting-eu-political-agenda/
http://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/?ent[]=600&ent[]=781&ent[]=553&stDt=20150705
http://www.europeansources.info/showDoc?ID=1195644
http://www.consilium.europa.eu/hu/european-council/president/biography/
http://www.consilium.europa.eu/hu/european-council/president/biography/
http://www.consilium.europa.eu/hu/european-council/
http://www.consilium.europa.eu/hu/european-council/


• Elnöki Trió, EU Trojka programok
– Hollandia, Szlovák Köztársaság és Málta 18 hónapos elnöksége, 2016. 

január – 2017. június

• Elnökségi Programok és weboldalak
– Hollandia EU-s elnöksége 2016. január-június

• Munkaprogram

• Elnökségi következtetések
- Elnökségi következtetések
- Az összes korábbi elnökségi következtetés 1975-től

• EPRS: Európai Tanács Következtetések: Kötelezettségek listája [legfrissebb: 2016. jan.]

Politikák nyomonkövetése:
EU Elnökség
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http://english.eu2016.nl/
http://english.eu2016.nl/documents/publications/2016/01/07/programme-of-the-netherlands-presidency-of-the-council-of-the
http://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/calendar/?ent[]=600&time=past
http://www.europarl.europa.eu/summits/index.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573277/EPRS_STU(2016)573277_EN.pdf
http://english.eu2016.nl/
http://english.eu2016.nl/
http://english.eu2016.nl/
http://english.eu2016.nl/


• A Tanács két szinten működik
– Miniszteri/Nemzeti Tisztviselői szinten, munkacsoportokban

• Miniszteri
– Tanácsülések miniszteri szinten

– Tanácsülések és más események online közvetítése

– Jövőbeni tanácsülések rendje

• Nemzeti Tisztviselői találkozók munkacsoporti szinten
– A Tanács előkészítő szerveinek listája

– Ülésnaptár / COREPER

Politikák nyomonkövetése:

Az Európai Unió Tanácsa
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Ezeket az információkat a Dokumentum-nyilvántartásban is elérhetik.

http://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/calendar/?cc[]=602&cc[]=603&cc[]=604&cc[]=605&cc[]=606&cc[]=607&cc[]=608&cc[]=609&cc[]=610&cc[]=611
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/calendar/?cc[]=602&cc[]=603&cc[]=604&cc[]=605&cc[]=606&cc[]=607&cc[]=608&cc[]=609&cc[]=610&cc[]=611
http://www.consilium.europa.eu/hu/council-eu/preparatory-bodies/
http://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/calendar/?pb[]=613&pb[]=614
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/coreper/
http://www.consilium.europa.eu/hu/documents-publications/public-register/


• Az Unió Külügyi és Biztonságpolitikai
Főképviselője

• Európai Külügyi Szolgálat (EKSz)

Politikák nyomonkövetése:
Az Unió Külügyi és Biztonságpolitikai

Főképviselője

EU jövőbeni külügyi és biztonságpolitikai Globális Stratégiája
2016 júniusában indul útjára
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http://www.europeansources.info/showDoc?ID=1209717
http://www.eeas.europa.eu/high-representative-about/index_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/high-representative-about/index_en.htm
http://www.europeansources.info/showDoc?ID=1209717
http://www.europeansources.info/showDoc?ID=1209717
http://eeas.europa.eu/index_hu.htm
http://eeas.europa.eu/index_hu.htm


• Az Európai parlament tevékenysége

• Sajtószoba

• Viták
• EPTV

• EP-program

• EuroparlTV

• Feljegyzések
• Elfogadott szövegek

• Bizottságok

Politikák nyomonkövetése :

Európai Parlament

EPRS
• Háttérelemzések /Think Tank / Adatlapok
• EPRS Összefoglalók / EPRS Publikációk / Mit gondola  a Think Tank? / Kulcsforrások

Információk az Európai Parlamenti
választásokról az ESO-n, 2014 

májusa
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http://www.europarl.europa.eu/portal/hu
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/debates-video.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/hu/plenary
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/hu/schedule
http://www.europarltv.europa.eu/hu/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/minutes.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/parliamentary-committees.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/supporting-analyses-search.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/hu/home.html?publicationType=IN_DEPTH_ANALYSIS
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/hu/search.html?documentTypes=FACT_SHEET
http://epthinktank.eu/tag/briefings/
http://epthinktank.eu/category/publications/
http://epthinktank.eu/tag/what-think-tanks-are-thinking/
http://epthinktank.eu/tag/keysources/
http://www.elections2014.eu/
http://www.elections2014.eu/
http://www.europeansources.info/searchresults.jsp?searchTerm=European parliament election 2014
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/displayFtu.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/displayFtu.html
http://epthinktank.eu/
http://epthinktank.eu/
http://www.europarltv.europa.eu/hu/home.aspx
http://www.europarltv.europa.eu/hu/home.aspx


Politikák nyomonkövetése :

Állampolgárok

Az állampolgárok résztvehetnek az uniós politikák
alakulásában

Konzultációk – Állampolgári párbeszédek – EU-s törvényjavaslatok

Milyen változásokat szeretne látni Ön az Unióban 2016-ban?
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http://ec.europa.eu/yourvoice/
http://ec.europa.eu/yourvoice/
http://europa.eu/contact/index_hu.htm
http://europa.eu/contact/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=hu
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=hu
http://www.debatingeurope.eu/
http://www.debatingeurope.eu/
http://www.debatingeurope.eu/2014/12/22/changes-like-see-eu-2015/#.VtRWn51FCUk
http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/index_hu.htm


Európai Uniós Információk

Legyen naprakész: EU-s források
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Legyen naprakész:

EU-s források: Weboldalak

Belépési pont az Európai Bizottság Hír- és
Médiaszolgáltatásaiba

EU sajtótájékoztatók, beszédek és egyéb
hírek fő adatbázisa

Déli Expressz / Agenda / Legfrissebb

Itt az összes EU-s intézmény már lezárult
és jövőbeni eseményeinek részleteit

találhatja meg

Itt megtalálhatja az összes EU RSS 
hírcsatornát.
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http://europa.eu/newsroom/calendar/
http://europa.eu/newsroom/calendar/
http://europa.eu/rapid/setLanguage.do?language=en
http://europa.eu/rapid/setLanguage.do?language=en
http://europa.eu/press_room/mailing-rss/index_en.htm
http://europa.eu/press_room/mailing-rss/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/midday-express.htm
http://europa.eu/rapid/search-result.htm?type=AGENDA&locale=en
http://europa.eu/rapid/latest-press-releases.htm
http://europa.eu/newsroom/index_en.htm
http://europa.eu/newsroom/index_en.htm


Legyen naprakész :
EU-s források:  TV / Webstreaming / Videók

• EU: Hírszoba : audiovizuális

• EbS csatorna

• Europarl tv
• EPTV

• A Tanács élőben
• TV-s hírszoba

• Európai Központi Bank
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http://europa.eu/newsroom/audiovisual/index_en.htm
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1
http://www.europarltv.europa.eu/hu/home.aspx
http://europarltv.europa.eu/hu/home.aspx
http://video.consilium.europa.eu/hu/webcasts
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/
http://www.ecb.europa.eu/press/tvservices/webcast/html/index.en.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=2
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=2
http://video.consilium.europa.eu/hu/webcasts
http://video.consilium.europa.eu/hu/webcasts
http://www.ecb.europa.eu/press/tvservices/webcast/html/index.en.html
http://www.ecb.europa.eu/press/tvservices/webcast/html/index.en.html
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/
http://europa.eu/newsroom/audiovisual/index_en.htm
http://europa.eu/newsroom/audiovisual/index_en.htm
http://europa.eu/newsroom/audiovisual/index_en.htm
http://europa.eu/newsroom/audiovisual/index_en.htm
http://www.europarltv.europa.eu/hu/home.aspx
http://www.europarltv.europa.eu/hu/home.aspx


• Általános jelentés az Európai Unió
tevékenységeiről

• EUROPA: Az Európai Unió hivatalos
honlapja

Legyen naprakész :
EU-s források: Állampolgároknak
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Általános jelentés az Európai Unió tevékenységeiről
http://europa.eu/index_hu.htm
http://europa.eu/publications/reports-booklets/general-report/index_hu.htm
http://europa.eu/publications/reports-booklets/general-report/index_hu.htm
http://europa.eu/index_hu.htm
http://europa.eu/index_hu.htm


Legyen naprakész:
EU-s források: Európai Média Monitor

Európai Média Monitor (EMM) egy hírhalmozó és elemző rendszer az EU-s 
intézmények és tagállami szervezetek támogatására. A három portál

NewsBrief, NewsExplorer és MedISys nyilvánosan elérhetőek..
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http://emm.newsbrief.eu/NewsBrief/clusteredition/en/latest_hu.html
http://emm.newsexplorer.eu/NewsExplorer/home/hu/latest.html
http://medisys.newsbrief.eu/medisys/homeedition/en/home.html
http://emm.newsbrief.eu/NewsBrief/clusteredition/en/latest_hu.html
http://emm.newsbrief.eu/NewsBrief/clusteredition/en/latest_hu.html


Európai Uniós Információk

Legyen naprakész: nem EU-s források
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Legyen naprakész :

Nem hivatalos források
• Web-alapú hírforrások

– EUObserver
– EurActiv
– Parlament Magazin
– EUBusiness
– Politico.EU

• Hírlapok / Hírlevelek
- Európai Hírlapok
– Euro|Topics
– Vox Europ
– EUFeeds
– Agence Europe
– Europolitics

Számos említett hírlap/ hírlevél
megtalálható mind online, mind 

papíralapú formában is.

Használja az ESO-t cikkek, 
elemzések stb. kereséséhez.
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http://euobserver.com/
http://www.euractiv.com/en/
https://www.theparliamentmagazine.eu/
http://www.eubusiness.com/
http://www.politico.eu/
http://www.onlinenewspapers.com/european-newspapers.htm
http://www.eurotopics.net/en/home/presseschau/aktuell.html
http://www.voxeurop.eu/en
http://www.eufeeds.eu/
http://www.agenceurope.com/EN/index.html
http://europolitics.info/
http://euobserver.com/
http://euobserver.com/
http://www.euractiv.com/en/
http://www.euractiv.com/en/
http://www.eufeeds.eu/
http://www.eufeeds.eu/
http://www.agenceurope.com/
http://www.agenceurope.com/
http://www.eubusiness.com/
http://www.eubusiness.com/
https://www.theparliamentmagazine.eu/
https://www.theparliamentmagazine.eu/
http://www.europeansources.info/newsanalysis.jsp
http://www.europeansources.info/newsanalysis.jsp
http://www.voxeurop.eu/en
http://www.voxeurop.eu/en
http://www.politico.eu/
http://www.politico.eu/
http://www.ft.com/world/europe
http://www.ft.com/world/europe
http://www.bruxelles2.eu/
http://www.bruxelles2.eu/


Legyen naprakész :

Nem hivatalos források

• Európai Műsorszolgáltatók (EBU)
• Európai Műsorszolgáltatók Egyesületének tagjai
– Euronews
– Európai hírek: BBC / DW / France24 stb.
– Euranet [Európai rádió hálózatának lefedettségét leredukálták 2013-tól az EU-s támogatás hiányában]

– EurActiv
– viEUws
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http://www3.ebu.ch/about/members;jsessionid=9C22BC8BD1ED564F0C3737396178E002
http://www.euronews.net/
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/default.stm
http://www.dw.com/en/top-stories/europe/s-1433
http://www.france24.com/en/europe
http://www.euranet.eu/
http://www.euractiv.com/sections/all/video
http://www.vieuws.eu/
http://www.euractiv.com/sections/all/video
http://www.euractiv.com/sections/all/video
http://www.vieuws.eu/financial-competition/irelands-bailout-exit-important-lessons-to-be-learned-for-troika-argues-irish-minister-for-european-affairs/
http://www.vieuws.eu/financial-competition/irelands-bailout-exit-important-lessons-to-be-learned-for-troika-argues-irish-minister-for-european-affairs/
http://www.vieuws.eu/
http://www.vieuws.eu/
http://www3.ebu.ch/home
http://www3.ebu.ch/home
http://www.euronews.net/european-union/
http://www.euronews.net/european-union/
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/default.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/default.stm
http://www.france24.com/en/?ppcseid=4004&ppcsekeyword=France24&mmtctg=388531412&mmtcmp=14379932&mmtmt=5&mmtgglcnt=0&gclid=CO2Mjqfey5QCFQuZQwodmHlYlQ#tv-shows/
http://www.france24.com/en/?ppcseid=4004&ppcsekeyword=France24&mmtctg=388531412&mmtcmp=14379932&mmtmt=5&mmtgglcnt=0&gclid=CO2Mjqfey5QCFQuZQwodmHlYlQ#tv-shows/
http://www.dw.com/en/top-stories/europe/s-1433
http://www.dw.com/en/top-stories/europe/s-1433
http://euranetplus-inside.eu/euranetplus-network/
http://euranetplus-inside.eu/euranetplus-network/
http://sputniknews.com/
http://sputniknews.com/


Legyen naprakész:

Hírforrások válogatása

Ezen források mindegyike angol nyelven kínálja az uniós
híreket.
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http://www.ft.com/world/europe
http://www.ft.com/world/europe
http://www.dw.com/en/top-stories/europe/s-1433
http://www.dw.com/en/top-stories/europe/s-1433
http://www.france24.com/en/
http://www.france24.com/en/
http://www.thenews.pl/1
http://www.thenews.pl/1
http://www.euractiv.com/en/
http://www.euractiv.com/en/
http://emm.newsbrief.eu/NewsBrief/clusteredition/en/latest.html
http://emm.newsbrief.eu/NewsBrief/clusteredition/en/latest.html
http://euobserver.com/
http://euobserver.com/
http://www.euronews.net/european-union/
http://www.euronews.net/european-union/
http://www.spiegel.de/international/europe/
http://www.spiegel.de/international/europe/
http://www.corriere.it/english/
http://www.corriere.it/english/
http://www.ekathimerini.com/
http://www.ekathimerini.com/
http://www.elpais.com/english/
http://www.elpais.com/english/
http://www.swissinfo.ch/eng/index.html
http://www.swissinfo.ch/eng/index.html
http://www.irishtimes.com/
http://www.irishtimes.com/
http://politiken.dk/newsinenglish/
http://politiken.dk/newsinenglish/
http://www.dutchnews.nl/
http://www.dutchnews.nl/
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/default.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/default.stm
http://www.helsinkitimes.fi/
http://www.helsinkitimes.fi/
http://www.europeansources.info/newsanalysis.jsp
http://www.europeansources.info/newsanalysis.jsp
http://www.thelocal.com/
http://www.thelocal.com/
http://sputniknews.com/
http://sputniknews.com/
http://www.guardian.co.uk/world/series/europa
http://www.guardian.co.uk/world/series/europa


Legyen naprakész:

Közösségi Média

Az EU Intézményei egyre inkább
használatba veszik a közösségi

médiát, annak érdekében, hogy új
közönségrétegeket is elérjenek.
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http://ec.europa.eu/ipg/docs/guidelines_social_media_en.pdf
http://ec.europa.eu/ipg/docs/guidelines_social_media_en.pdf
http://europa.eu/contact/social-networks/index_hu.htm
http://europa.eu/contact/social-networks/index_hu.htm
http://www.epnewshub.eu/#/?_k=3kgcpu
http://www.epnewshub.eu/#/?_k=3kgcpu


Legyen naprakész:

Közösségi Média: Blogok

A “bloghalmazok” számos EU-fókuszú blogot összehoznak. 

Csak néhány példa ezek közül:
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http://blogactiv.eu/
http://blogactiv.eu/
http://www.bloggingportal.eu/
http://www.bloggingportal.eu/
http://ideasoneurope.eu/
http://ideasoneurope.eu/
http://www.google.co.uk/blogsearch
http://www.google.co.uk/blogsearch
http://europeanlawblog.eu/
http://europeanlawblog.eu/
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/
http://eulawanalysis.blogspot.co.uk/
http://eulawanalysis.blogspot.co.uk/
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/category/brussels-blog-round-up/
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/category/brussels-blog-round-up/
http://www.europeanpublicaffairs.eu/
http://www.europeanpublicaffairs.eu/
http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/
http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/
http://www.bruegel.org/blog/
http://www.bruegel.org/blog/
http://openeurope.org.uk/today/blog/
http://openeurope.org.uk/today/blog/
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/mimica/blog_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/mimica/blog_en
http://www.verfassungsblog.de/
http://www.verfassungsblog.de/
http://www.europeanfutures.ed.ac.uk/
http://www.europeanfutures.ed.ac.uk/


Kik a kulcsjátékosok az EU-s 
twitterszférában?

TweetLevel értékeli a tweet-eket

Számos EU-intézmény, hivatalnok, parlamenti
képviselő, részvényesek és hírforrások használják

a Twittert – azonban vannak, akik ezt
megkérdőjelezik.

Legyen naprakész:

Közösségi Média: Twitter

Tweet-halmazok: az EU-s tweet-ek
összegyűjtésére:
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http://tweetlevel.edelman.com/
http://tweetlevel.edelman.com/
http://www.jonworth.eu/who-are-the-main-players-in-the-eu-twittersphere/
http://twitter.com/Europarl_EN
http://twitter.com/Europarl_EN
https://twitter.com/europatweets
https://twitter.com/europatweets
http://be-iabc.ning.com/forum/topics/twitter-is-idiotic-says
https://twitter.com/een_eu
https://twitter.com/een_eu
http://twitter.com/eurofound
http://twitter.com/eurofound
http://twitter.com/eu_eeas
http://twitter.com/eu_eeas
http://twitter.com/EU_Careers
http://twitter.com/EU_Careers
http://twitter.com/martinschulz
http://twitter.com/martinschulz
http://www.epnewshub.eu/
http://www.epnewshub.eu/
https://twitter.com/EYD2015
https://twitter.com/EYD2015
https://twitter.com/EUCouncil
https://twitter.com/EUCouncil
https://twitter.com/eucopresident
https://twitter.com/eucopresident
https://twitter.com/JunckerEU
https://twitter.com/JunckerEU
https://twitter.com/EU_H2020
https://twitter.com/EU_H2020
https://twitter.com/ecb_europa_eu
https://twitter.com/ecb_europa_eu
https://twitter.com/EU_Consumer
https://twitter.com/EU_Consumer
http://europa.eu/contact/social-networks/index_hu.htm
http://europa.eu/contact/social-networks/index_hu.htm


A Facebook-ot szintén használják az EU-s intézmények
(és más európai részvényesek)

Legyen naprakész:

Közösségi Média: Facebook
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http://www.facebook.com/pages/Sea-Sun-and-SMS/112480538851
http://www.facebook.com/pages/Sea-Sun-and-SMS/112480538851
http://www.facebook.com/pages/Social-Europe/122074554119?ref=nf
http://www.facebook.com/pages/Social-Europe/122074554119?ref=nf
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.facebook.com/europeanparliament
http://www.facebook.com/useubrussels
http://www.facebook.com/useubrussels
http://eu-media.blogactiv.eu/2009/07/14/the-european-commission-is-going-web-2-0/
http://eu-media.blogactiv.eu/2009/07/14/the-european-commission-is-going-web-2-0/
http://www.facebook.com/pages/European-Union-EU/12088416071
http://www.facebook.com/pages/European-Union-EU/12088416071
http://www.facebook.com/www.nato.int
http://www.facebook.com/www.nato.int
http://www.facebook.com/pages/ENAR/105583994022
http://www.facebook.com/pages/ENAR/105583994022
http://www.facebook.com/martinschulz.eu
http://www.facebook.com/martinschulz.eu
http://eu-media.blogactiv.eu/2009/07/14/the-european-commission-is-going-web-2-0/
http://eu-media.blogactiv.eu/2009/07/14/the-european-commission-is-going-web-2-0/
https://www.facebook.com/MyVote2014.eu
https://www.facebook.com/MyVote2014.eu
https://www.facebook.com/EYD2015
https://www.facebook.com/EYD2015
https://www.facebook.com/pages/Council-of-Europe/42276542714?ref=ts
https://www.facebook.com/pages/Council-of-Europe/42276542714?ref=ts
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.348682945186176.83292.278117815576023&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.348682945186176.83292.278117815576023&type=3
http://europa.eu/contact/social-networks/index_hu.htm
http://europa.eu/contact/social-networks/index_hu.htm


A Flickr-t szintén használják
az EU-s intézmények

(és más európai részvényesek)

Legyen naprakész:

Közösségi Média: Flickr
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http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/photos/european_parliament/sets/72157619835484217/
http://www.flickr.com/photos/european_parliament/sets/72157619835484217/
http://www.flickr.com/photos/europeancouncil/collections/
http://www.flickr.com/photos/europeancouncil/collections/
http://www.flickr.com/photos/socialeurope/collections/72157623837180717/
http://www.flickr.com/photos/socialeurope/collections/72157623837180717/
http://europa.eu/contact/social-networks/index_hu.htm
http://europa.eu/contact/social-networks/index_hu.htm


Információ az Európai Unió
szakpolitikáiról és országairól

• EUROPA: Európai Unió: Szakpolitikák

• Európai Parlament: Bemutatás

• Európai Bizottság: Főigazgatóság

• Európai Évek [2015: A fejlesztés európai éve]

• Európa Önökért - Állampolgárok

• Európa Önökért - Üzlet

• ESO: Információ-kereső
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http://ec.europa.eu/policies/index_hu.htm
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/displayFtu.html
http://ec.europa.eu/about/ds_hu.htm
http://www.europeansources.info/showDoc?ID=1191884
https://europa.eu/eyd2015/hu
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_hu.htm
http://europa.eu/youreurope/business/index_hu.htm
http://www.europeansources.info/informationguides.jsp
http://europa.eu/pol/cfsp/index_hu.htm
http://europa.eu/pol/cfsp/index_hu.htm
http://bookshop.europa.eu/en/fact-sheets-on-the-european-union-pbBAAA13001/downloads/BA-AA-13-001-EN-C/BAAA13001ENC_002.pdf?FileName=BAAA13001ENC_002.pdf&SKU=BAAA13001ENC_PDF&CatalogueNumber=BA-AA-13-001-EN-C
http://bookshop.europa.eu/en/fact-sheets-on-the-european-union-pbBAAA13001/downloads/BA-AA-13-001-EN-C/BAAA13001ENC_002.pdf?FileName=BAAA13001ENC_002.pdf&SKU=BAAA13001ENC_PDF&CatalogueNumber=BA-AA-13-001-EN-C
http://europa.eu/about-eu/countries/index_hu.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/index_hu.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_hu.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_hu.htm
http://www.europeansources.info/
http://www.europeansources.info/


Információ
az európai statisztikákról

Néhány statisztikát publikálnak még
nyomtatott vagy pdf formátumban, 

de ezek száma egyre csökken.

Nyomtatott források
Közeledő publikálások

Az Eurostat statisztikái elérhetőek elektronikusan, 
ingyenesen:

• Adatbázis
• Statisztikák témakör szerint
• Statisztikák A-Z
• Statisztikák elemzése

Hogy gond nélkül használhassa az Eurostat 
weboldalát, ajánlott regisztrálni az ECAS-on.
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http://ec.europa.eu/eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat/publications/recently-published
http://ec.europa.eu/eurostat/news/forthcoming-publications
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
http://ec.europa.eu/eurostat/data/statistics-a-z/abc
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Main_Page
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/6208294/registration-new-web.swf/022fcf15-8141-4f64-b7d0-76c4529d36c3
http://ec.europa.eu/eurostat/publications/regional-yearbook
http://ec.europa.eu/eurostat/publications/regional-yearbook


További források találhatóak az európai statisztikákról az itt látható oldalakon
és szervezeteknél:

További információk az ESO-n:

Európai Statisztikai Adatok

Információ
az európai statisztikákról
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http://ec.europa.eu/energy/observatory/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/observatory/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/index_en.htm
http://stats.oecd.org/
http://stats.oecd.org/
http://w3.unece.org/pxweb/?lang=1
http://w3.unece.org/pxweb/?lang=1
http://www.who.int/gho/en/
http://www.who.int/gho/en/
http://www.europeansources.info/
http://www.europeansources.info/
http://www.cardiff.ac.uk/insrv/resources/edc/European_Statistical_Data.pdf
http://www.ecb.europa.eu/stats/html/index.en.html
http://www.ecb.europa.eu/stats/html/index.en.html
http://www.efta.int/statistics
http://www.efta.int/statistics


Információ EU-s támogatásokról
és kölcsönökről

További információk az ESO-n: 

Támogatás

Finanszírozási Források
Egy holnap üzletek és vállalkozások részére

EU-s támogatásokkal kapcsolatban.
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http://ec.europa.eu/contracts_grants/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/index_hu.htm
http://www.europeansources.info/
http://www.europeansources.info/
http://www.cardiff.ac.uk/insrv/resources/edc/Funding.pdf
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/budget/funding/sites/funds/files/beginners_guide_en_0.pdf
http://ec.europa.eu/budget/funding/sites/funds/files/beginners_guide_en_0.pdf


Információ az uniós támogatások
és kölcsönök

kedvezményezettjeiről

Uniós támogatások & 
kölcsönök

EU-s intézmények
által

Uniós támogatások & 
kölcsönök

tagállamok által
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http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/beneficiaries/shared/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/beneficiaries/shared/index_en.htm
http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm
http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/atlas/beneficiaries/
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/atlas/beneficiaries/


Az EU elérhetőségei

• Uniós intézmények

• Az EU ügynökségei

• Kapcsolatfelvétel
az EU-val

• EU: WhoisWho
(hivatalos névjegyzék)

A Who Is Who nyomtatott változatát
évente publikálják
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http://europa.eu/contact/institutions-bodies/index_hu.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/index_hu.htm
http://europa.eu/contact/mailbox/index_hu.htm
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?lang=hu
http://europa.eu/about-eu/agencies/index_hu.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/index_hu.htm
http://europa.eu/contact/mailbox/index_hu.htm
http://europa.eu/contact/mailbox/index_hu.htm
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?lang=hu
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?lang=hu
http://bookshop.europa.eu/hu/official-directory-of-the-european-union-2015-pbOAWW15001/
http://bookshop.europa.eu/hu/official-directory-of-the-european-union-2015-pbOAWW15001/
http://europa.eu/contact/institutions-bodies/index_hu.htm
http://europa.eu/contact/institutions-bodies/index_hu.htm


• Lépjen kapcsolatba
a képviselőkkel

Az EU elérhetőségei

Az elérhetőségek részletei a 2014-2019-es periódusra már
megtalálhatóak.
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/search.html
http://www.europarl.europa.eu/members/public.do?language=en
http://www.europarl.europa.eu/members/public.do?language=en


• Kérdések az EU-ról

• Europe Direct
Europe Direct Információs Központok (EDICs)

European Dokumentációs Központok (EDCs)

Kapcsolattartó Központ, Brüsszel

• Az EU az Ön országában
Képviseletek / EP Irodák / Európai Vállalat Hálózat

az Ön országában

• Az EU tájékoztató és tanácsadó szolgálatai

Az EU elérhetőségei
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http://europa.eu/contact/index_hu.htm
http://europa.eu/contact/index_hu.htm
http://europa.eu/contact/meet-us/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/represent_hu.htm
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/information_offices.html
http://een.ec.europa.eu/about/branches
http://bookshop.europa.eu/hu/az-eu-t-j-koztat-s-tan-csad-szolg-latai-pbNA0614007/
http://europa.eu/contact/index_hu.htm
http://europa.eu/contact/index_hu.htm
http://europa.eu/contact/index_hu.htm
http://europa.eu/contact/index_hu.htm
http://europa.eu/contact/meet-us/index_hu.htm
http://europa.eu/contact/meet-us/index_hu.htm
http://een.ec.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/
http://bookshop.europa.eu/en/eu-information-and-assistance-services-pbNA0614007/downloads/NA-06-14-007-EN-N/NA0614007ENN_002.pdf?FileName=NA0614007ENN_002.pdf&SKU=NA0614007ENN_PDF&CatalogueNumber=NA-06-14-007-EN-N
http://bookshop.europa.eu/en/eu-information-and-assistance-services-pbNA0614007/downloads/NA-06-14-007-EN-N/NA0614007ENN_002.pdf?FileName=NA0614007ENN_002.pdf&SKU=NA0614007ENN_PDF&CatalogueNumber=NA-06-14-007-EN-N


Olyan szervezetek adatai, amelyeknek hatást kívánnak gyakorolni
(‘lobbisták’) az EU-ra

Jelen pillanatban a Nyilvántartás önkéntes alapú. Az új 2011-es Regiszter
kombinálja a régi EB-s “Érdekregisztert” és az EP Lobbi-Nyilvántartását.

Hivatalnokok / képviselők adatai, akiket Szakértői Csoportokba neveztek
ki, hogy segítsék az Európai Bizottság munkáját

A két fentebbi + a TED & Pénzügyi Átláthatósági Rendszer egy
keresésben

Az EU elérhetőségei
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http://openinterests.eu/
http://openinterests.eu/
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=hu#hu
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=hu#hu


Szaknyelvi információ

• Segítség fordítóknak

• IATE: InterAktív Terminológiai Szótár

• Fő mozaikszavak és rövidítések

• Google Fordító

• Szabadalmak fordítása

• MT@EC

• JRC: Szaknyelvi források és eszközök

• EuroVoc
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http://ec.europa.eu/translation/index_en.htm
http://iate.europa.eu/switchLang.do?success=mainPage&lang=hu
http://publications.europa.eu/code/hu/hu-5000400.htm
https://translate.google.com/?hl=hu
http://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/patent-translate.html
mailto:MT@EC
https://ec.europa.eu/jrc/en/language-technologies
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=hu/node
http://ec.europa.eu/translation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/translation/index_en.htm
http://iate.europa.eu/switchLang.do?success=mainPage&lang=hu
http://iate.europa.eu/switchLang.do?success=mainPage&lang=hu
https://translate.google.com/?hl=hu
https://translate.google.com/?hl=hu
http://www.epo.org/searching/free/patent-translate.html
http://www.epo.org/searching/free/patent-translate.html
http://publications.europa.eu/code/hu/hu-5000400.htm
http://publications.europa.eu/code/hu/hu-5000400.htm
http://ec.europa.eu/dgs/translation/translationresources/machine_translation
http://ec.europa.eu/dgs/translation/translationresources/machine_translation
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=hu/node
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=hu/node


Számos olyan agytröszt van Európában, amely az EU-val és a tágabb értelmű Európa 
kérdéseivel foglalkozik – tudjon meg többet erről az alábbi linkek segítségével…

Az Európai Unió Tanácsának Könyvtára havonta megjelentet egy
összefoglalót a legfrissebb agytröszt-eredményekről, a teljes

szövegre mutató hiperlinkekkel együtt.

Franciaország állandó EU-s képviselete kétszer egy évben
megjelentet egy összefoglalót az agytröszt-jelentésekről, 

hiperlinkekkel az eredeti dokumentumokhoz.
(legtöbbször francia nyelven)

“Agytrösztpanoráma”

Az EPIN  38 neves EU-ügyekkel kapcsolatos agytrösztöt és
politikai intézmènyt fog egybe az EU 27 tagországából. 

Számos más jelentés és publikáció található még az ESO-n, AEI-n, ERPA-n és az EPRS-en.

Az Agytrösztök ès Civil Társadalmak Program (TTCSP) a 
Pennsylvaniai Egyetemen èves listát bocsájt ki a világ

agytrösztjeiről, köztük az Európaiakról is.

Agytrösztök
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• Látogasson meg minket:

Cardiff EDC, Guest Building, Colum Drive, Cardiff CF10 3EU
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek, 09:00 - 17:00

• Lépjen kapcsolatba velünk:

Cardiff EDC, University Library Service, Cardiff University, 
PO Box 430, Cardiff CF24 ODE, Wales
Tel: +44 (0)29 2087 4262  
Email: edc@cardiff.ac.uk

• Weboldal:

http://www.cardiff.ac.uk/european-documentation-centre

További információ és segítség…
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