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2014 novemberében meghívást kaptunk Dr. Schöpflin György professzor Úrtól és európai 

parlamenti képviselőtől, egy brüsszeli, pontosabban egy Európai Parlamenti látogatásra. A 3 

napos út során a 10 fős Doktori Iskolás küldöttség betekintést nyert az EU „fővárosának” 

mindennapjaiba, valamint a szakmai életbe is. 

A látogatás első napján Dr. Grúber Károly meghívását élvezhettük, a Brüsszeli Magyar 

Nagykövetségen, ahol egy munkaebéden vettünk részt. A finomabbnál finomabb falatok 

elfogyasztása közben maradt idő arra is, hogy betekintést nyerjünk a nagykövetség és a 

nagykövet munkájába, feladataiba, és az aktuális külügyi és biztonságpolitikai kérdések is 

szóba kerültek. 

Az Európai Parlamenti túrára az utazás második napján került sor, melynek keretében először 

egy előadást hallgatunk meg az Európai Unió történetéről, működéséről, számos statisztikai 

mutatószámmal alátámasztva az elhangzottakat. Többek között megtudhattuk a jelenlegi 

parlament összetételét, a korábbihoz képest bekövetkezett változásokat és a választások 

eredményeit, azok következményeként létrejövő változásokat. Választ kaptunk arra a kérdésre 

is, hogy milyen aktuális témákkal foglalkoznak egy-egy szakbizottsági ülésen, milyen 

kérdéseket tárgyalnak meg a parlamenti mini plenáris üléseken – hiszen ezeknek ad otthont 

Brüsszel, a plenáris ülések székhelye továbbra is Strasbourg. Látogatásunkkor Dr. Schöpflin 

György is mondott pár szót a feladatairól, valamint általánosan az EP működéséről, az 

elhangzottakat követően kérdésekre is válaszolt. 



 

Az előadások meghallgatását követően lehetőségünk volt az ülésterem megtekintésére is, ahol 

a diplomatáknak fenntartott szekcióban foglalhattunk helyet. Meglepő információkat tudtunk 

meg az egyes ülésekhez kapcsolódó munkatársak foglalkoztatásával kapcsolatban, a 

legérdekesebbnek a tolmácsok alkalmazása bizonyult. Ahogy megtudhattuk, egy-egy ülésezés 

során kb. 1000 tolmács, 15 perces körforgásban váltva egymást, segíti a fordítást, valamennyi 

EU-s nemzet nyelvét képviselve. 

Látogatásunk során egy városnézést is beiktattunk, ahol Brüsszel nevezetességeit is 

megtekintettük – a főteret a sok szép épülettel körbevéve (Grand Place), a Pisilő Fiút 

(Manneken Pis), az EU-negyedet, az Atomiumot, Mini Európát, valamint a Királyi Palotát. 

Belgiumhoz hozzátartozik a gasztronómia, így mi sem hagytuk ki a világhírű csokoládé, a 

waffel, valamint a belga sörök megkóstolását. 
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