
Az Európa Pont Tájékoztató Szolgálat az Európai Bizottság 
Magyarországi Képviseletének és az Európai Parlament 
Kapcsolattartó Irodájának közös információs központja, melynek az 
Európai Unió Háza ad otthont. Feladata az Európai Unióhoz 
kapcsolódó széles körű, általános és gyakorlatias tájékoztatás.  
Kollégáink válaszolnak az uniós témákkal kapcsolatos e-mailes, 

telefonos és személyes megkeresésekre. Az Európa Pontban számos ingyenes információs 
kiadvány is megtalálható. Szakkönyvtárunkban pedig magyar és külföldi, az EU 
szakpolitikákról szóló kiadványok, szakkönyvek között válogathatnak az érdeklődők. 
Munkatársaink felvilágosítást adnak az uniós gyakornoki és álláslehetőségekről, valamint az 
EU tagállamaiban történő munkavállalásról is. 
  
Az Európa Pontban izgalmas, európai témájú szakmai és kulturális programokat is 
szervezünk.  

 

telefon: +36 1 209 9737, +36 1 411 3544 

e-mail cím: euinfo@eu.hu 

facebook.com/europapont 

europapont.blog.hu  

cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 35. 

nyitva tartás: hétfő-péntek 09:00-18:00 

mailto:euinfo@eu.hu


Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete széles feladatkörrel rendelkezik: feladata a 

hivatalos kapcsolattartás a nemzeti és helyi hatóságokkal, a médiával, a civil és szakmai 

szervezetekkel, valamint az uniós és harmadik országok diplomáciai képviseleteivel. A 

Képviselet emellett elemzi a magyarországi politikai, gazdasági és társadalmi folyamatokat, 

amelyekről tájékoztatja az Európai Bizottság brüsszeli központját. 

telefon: +36 1 209 9700 

e-mail cím: comm-rep-bud@ec.europa.eu 

facebook.com/EuropaiBizottsag 

twitter.com/EC_Budapest  

   instagram.com/europai_bizottsag 

      web: www.eu.hu  

 
Európai Parlament Kapcsolattartó Irodája  
 
Az Európai Parlament valamennyi uniós tagállam 
fővárosában – így Budapesten is – működtet egy 
kapcsolattartó irodát, amelynek a lakosság, a 
szakmai szervezetek, illetve a sajtó lehető 
legszélesebb körű tájékoztatása a feladata.  
Mit is jelent ez a gyakorlatban? 
A kapcsolattartó iroda: 
- válaszol az Európai Parlamenttel és az uniós szakpolitikákkal kapcsolatban érkező 
kérdésekre, tájékoztatást nyújt az érdeklődő  polgároknak és szervezeteknek, 
szóróanyagokkal segíti a tájékozódást, kerekasztal beszélgetéseket és vitákat szervez európai 
témákról; 
 - sajtótájékoztatókat szervez és tájékoztatja a médiát az Európai Parlamenttel kapcsolatos 
hírekről; 
 - szorosan együttműködik a közép- és felsőoktatási intézményekkel, oktatási programokat 
szervez pedagógusok és diákok közreműködésével; valamint 
 - kapcsolatokat alakít ki szakmai csoportokkal, civil szervezetekkel és minden olyan 
szervezettel, amely  érdeklődik az európai ügyek és az Európai Parlament szerepe iránt. 
 

telefon: +36 1 411 3540 

e-mail cím: epbudapest@ep.europa.eu 

facebook.com/EuropaiParlament 

twitter.com/EP_Budapest 

instagram.com/epbudapest 

web: www.europarl.hu 


