
Az ifjúság európai éve: 2022

A TI ÉVETEK !
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      Előszó

Kedves F�atalok!

Az Európa� Un�ó a 2022-es esztendőt az
�fjúság európa� évének ny�lvánította. Ez a
temat�kus év k�váló alkalom, hogy
meghallgassuk a f�atalok véleményét, hogy
meg�smerjük és érdemben megv�tassuk az
�fjúság meglátása�t az un�ó jövőjével
kapcsolatban. Az elmúlt évek tükrében még
�nkább nagy szükség van, hogy az un�ós
�ntézmények odaf�gyeljenek a f�atalok
�génye�re, elvárása�ra, hogy segítsék őket
el�nduln� a felnőtt életben.

A nyár folyamán a MIÉRT és a MAKOSZ meghívására több
�fjúság� rendezvényen vettem részt Erdély szerte, sokat
beszélgettem d�ákokkal, egyetem�stákkal. Szeptemberben az
Európa� Parlament adott otthont az EPP Képv�selőcsoport
valaha volt legnagyobb �fjúság� rendezvényének.
Meghívásunkra több m�nt 450 f�atal érkezett Brüsszelbe, nagy
örömömre Erdélyből �s jelen volt egy aktív csapat. 

Három f�atal gyakornokom, Al�z, L�lla és Fréd� ebben a
k�adványban az európa� �fjúság� hét tapasztalata�t, a temat�kus
év célk�tűzése�t, az EPP �fjúságpol�t�ka� elképzelése�t gyűjtötte
össze. Nagy szeretettel ajánlom az összeállítást, érdemes
elolvasn�, sok hasznos �nformác�ót tartalmaz.
 
Sok s�kert kívánok, barátsággal, 
W�nkler Gyula, EP-képv�selő



RÖVID TÖRTÉNET:
Az EPP (European People’s Party) vagy magyarul az Európa�
Néppárt egy olyan pol�t�ka� párt, mely döntéshozó és vezető�
szerepet tölt be. A Néppárt az Európa� Parlament jobbközép
képv�selőcsoportja és egyben a legrégebb� frakc�ót képez�.
Kereszténydemokrata pártok alapították, később ped�g
konzervatív és más jobbközép �rányultságú pol�t�ka� családok �s
csatlakoztak. Így, mára az EPP lett a legnagyobb európa� párt
és az Európa� Un�ó m�nden szervezetében képv�sel� magát.

NAPJAINKBAN:
Az Európa� Néppárt jelenleg az EU legbefolyásosabb pol�t�ka�
családja. Céljuk egy erősebb és versenyképesebb Európa
létrehozása, am�t a szoc�ál�s p�acgazdaság és a szol�dar�tás
elvének népszerűsítésével érnek el. Értékeik közé tartoz�k az
egyenlőség, a d�nam�kus gazdaság megalkotása, egy
demokrat�kus és magab�ztos Európa fenntartása, valam�nt egy
környezetbarát Európa k�alakítása.

2

W�nkler Gyula 
EP Képv�selő

Weber Manfred
EPP elnöke

        Az Európa� Néppárt



A YEPP (Youth of the European People’s Party) egy h�vatalos
szervezet az Európa� Néppárton belül, amely az ifjúságot
képviseli. A YEPP egyben a f�atal pol�t�kusok legnagyobb
szövetsége Európában. A szervezet szorosan együttműköd�k
az Európa� Néppárttal, tehát fő célk�tűzése�k közé tartoz�k a jó
kapcsolat ápolása és fenntartása pol�t�ka� családjával. Továbbá
alapot b�ztosítanak a fejlődésre, együttműködésre és
kölcsönös kommun�kác�óra buzdítják a tagokat. Hangot adnak a
f�atal generác�óknak és lehetőséget nyújtanak, hogy a jövő
Európájának vezető�vé váljanak. 
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        Az  Európa�  Néppárt  Ifjúság� Szervezete



         Az �fjúság európa� éve: 2022 

Adj hangot a véleményednek! 
 

2022-ben a fiatalok kerülnek a figyelem 
középpontjába!

Az Európa� Parlament és az Európa� Tanács között létrejött pol�t�ka�
megállapodás értelmében 2022 az �fjúság európa� éve, Ursula von
der Leyen, b�zottság� elnök kezdeményezésére: 

"Európa igen-t mond Rátok, és
szüksége van rátok ahhoz, hogy
segíthessen a jövőtök építésében.”

Az �fjúság európa� évében rá szeretnének v�lágítan� arra, m�lyen
fontos szerepet játszanak az európa� f�atalok a jövő építésében
és egy környezetkímélőbb, befogadóbb és d�g�tal�záltabb
Európa� Un�ó létrehozásában. 

Az �fjúság európa� éve
rengeteg alkalmat kínál
Európa-szerte a f�atalok
számára arra, hogy bővítsék
tudásukat, megosszák
másokkal a jövővel
kapcsolatos
elképzelése�ket, új
�smeretségeket kössenek
és �fjűság� rendezvényeken
vegyenek részt.
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_21_6648
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_21_6648


         Az �fjúság európa� éve: 2022 

Az �fjúság európa� éve négy célt tűz k�
maga elé:

A zöld és a 
d�g�tál�s 

átállás Az európa� 
összetartozás érzéséből 

merítve tevékeny és 
elkötelezett polgárokká 

válás

A f�atalok megértsék és 
aktívan népszerűsítsék a 

számukra elérhető 
lehetőségeket

Érvényesíten� kell 
az �fjúságpol�t�kát
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2022 szeptember 5. és 8. között a brüsszel� Európa�
Parlament otthont adott az EPP-csoport valaha volt
legnagyobb �fjúság� rendezvényének. Jelmondata:

Ifjúság�  hét 

 

Az EPP-
csoport több
m�nt 450
f�atalt látott
vendégül
Európából a
2022-es
Ifjúság
Európa� Éve
alkalmából.

"A TE HANGOD, A TE JÖVŐD, A MI 
KÜLDETÉSÜNK "

                                                                                                     
 

6



    Ifjúság�  hét 

 
A három napon át tartó rendezvényen f�atal pol�t�ka� akt�v�sták, f�atal
nemzet� parlament� képv�selők, EP - képv�selők, európa� b�ztosok és
szakértők vettek részt. Együtt, a közös alkotó� műhelyeken foglalkoztak
Európa és a f�atal polgára� előtt álló jövőbel� k�hívásokkal: adatvédelem,
�fjúság� munkanélkül�ség, �ntell�gens mob�l�tás, fenntarthatóság,
b�ztonság, dez�nformác�ó, sok egyéb mellett.

A rendezvény zárásaként a
legjobb javaslatokat az   Európa�
Parlament üléstermében
megszavazták a résztvevők, a
győztes csapat ped�g
lehetőséget kapott arra, hogy 
 EP-képv�selők elé v�gyék az
ötletet.
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    Ifjúság�  hét 

From Zero to Hero - Hogyan használd fel a közösség�
méd�át a karr�ered javára
Perfect Your L�nkedIn Prof�le - Hogyan szerkeszd meg a
L�nkedIn prof�lodat, hogy több munkalehetőséget vonzzon
be
Power to Influence - Hogyan befolyásolja a
történetmesélő képességed az embereket
Move on Up - Ezen az ülésen két Parlament� Assz�sztens és
egy gyakornok az EPP képv�selőcsoportjából segít neked
betörn� a pol�t�ka v�lágába

Az EPP képv�selőcsoport által szervezett Youth Week
programjában szerepeltek tudás- és képességfejlesztő
műhelyek �s, m�nt például:

Ezen kívül ped�g négy fő témakörre fektették a hangsúlyt,
melynek keretén belül a résztvevők érdeklődésük szer�nt
csoportokba szerveződtek és együttműködtek egy általuk
választott �dőszerű probléma k�dolgozásán. 
Munkájuk magába foglalta egy ötletbörze keretén belül
k�választan� egy k�hívást, majd részletezn� és f�nomítan� a
felvetett problémát, m�vel erre olyan megoldást kellett
találjanak, am� a jelenleg elérhető eszközökkel valósítható meg.
M�ndezt azért, hogy megerősítsék: a jövő valóban a MI
kezünkben van, itt a lehetőség tenni ennek érdekében,
mert igenis hallgatnak ránk, fiatalokra, és szükségük van a
mi hozzájárulásunkra, hangunkra is!
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    Ifjúság�  hét 

MACHINES THAT CHANGE YOUR LIFE - d�g�tal�zálás,
fejlesztések, munkalehetőségek
OUR PLANET, OUR RESPONSIBILITY - éghajlatváltozás,
környezettudatosság
CHALLANGES OF THE 21  CENTURY DEMOCRACY -
adatvédelem, ham�s �nformác�ó, demokrat�kus
társadalomban élés
YOUTH EMPOWERMENT PROGRAMMES - kultúra,
oktatás, sport

A következő témák közül választhattak:

Dolgozata�kat egy plakát keretén belül mutatták be a csapatok,
a felkészülésben ped�g parlament� képv�selők és munkatársa�k
támogatták őket. A f�atalok kérdéseket tehettek fel az Európa�
Parlament dolgozó�nak, amelyek a megoldása�k k�dolgozásában
nyújtottak segítséget.

st
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    Ifjúság�  hét 

A nyertes csapat a “Supporting biodegradable farming
packaging” címet adta a bemutatott dolgozatnak. 

Tömör beszámoló munkájukról:
Az EU több, m�nt 26 m�ll�ó tonnány� felesleges műanyagot
termel évente, melyből kevesebb, m�nt 30%-a lesz
újrahasznosítva. Ennek a problémának a megoldására, a nyertes
csapat javasolja, hogy támogassuk a lebomló és megbízható
csomagolások gyártását, kenderből és gombából.
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  Személyes tapasztalatok 

Sz�lágy� Dóra Emese

Dóra, az RMDSZ �fjúságért felelős ügyvezető alelnöke és egyben a Magyar
Ifjúság� Értekezlet (MIÉRT) ügyvezető alelnöke �s. Bíz�k benne, hogy az
Ifjúság� Hét lehetőséget adott az eszmecserére, �smerkedésre. Szeretné,
ha a v�ta fogalma nálunk �s meghonosodna és hangot adnánk a
véleményünknek! K�emelte a műhelymunkát, szer�nte céltudatosan volt
felépítve, m�ndent megtalált, am�t egy f�atal a karr�erje építése során
felhasznál. Ő beépített volna olyan eseményt �s, ahol k�mondottan arra
koncentrálnak, hogy a különböző országokból érkező f�atalok meg�smerjék
egymás m�ndennap� nehézsége�t, “(...)mert �lyenkor döbbenünk rá arra,
hogy bár ugyanannak az Európa� Un�ónak vagyunk a tagja�, menny�re
másképp gondolkodunk”.

Az RMDSZ meghívottja� �s részt vettek az EPP és YEPP
közreműködésével szervezett Ifjúság� Héten és pár szóban
k�fejtették a héten szerzett benyomásokat:
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Bogya Anna

Anna, RMDSZ-es államt�tkár Kelemen Hunor m�n�szterelnökhelyettes�
kab�netjében, ak� MIÉRT-es t�sztségében tartózkodott velünk, a Magyar
Ifjúság� Értekezlet alelnökeként. 
Véleménye szer�nt az Ifjúság� Hét célja éreztetn� a f�atalokkal, hogy az
Európa� Un�ó nem egy távol� �ntézmény, hanem RÓLUNK szól. Lehetőséget
nyújtott megv�tatn� az EU problémá�t, a MI problémá�nkat: “Eljössz �de, érzed,
hogy a te jövődről szól, h�szen bíráln� és befolyásoln� tudod az Un�ó
módszere�t, értéke�t, döntése�t. M� �s felelősséggel tartozunk az Un�óért.” 
Javaslatként csökkentené a csoportfoglalkozások létszámát, h�szen
fontosnak vél�, hogy m�ndenk� hangra és bátorságra leljen a
véleményny�lvánításban. 



  Személyes tapasztalatok 

Vass Péter

Péter, a MAKOSZ elnökeként több rendezvényen vett részt, v�szont az
Ifjúság� Hét lehetőséget adott számára, hogy megtapasztaljon "egy nagyon
sok nemzet�séget megmozgató rendezvényt. A rendezvényen lévő témakörök
aktuál�sak voltak és k�vetít�k a v�lág gondja�t, de a beszélgetések csak karcolták
a problémák felszínét." 
A jövőben Péter szívesen v�sszatérne remélve, hogy mélyebbre ásva 
 megoldást találnak több problémára.
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Az RMDSZ meghívottja� a h�vatalos megny�tón



A szerzők személyes tapasztalata�
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Pogocsán Ferd�nánd 
 

Véleményem szer�nt az Európa� Néppárt az Ifjúság� Hét megszervezésével,
történelm� p�llanatot ért el. Az esemény által, nem csak, hogy személyesen
felszólította a f�atalokat, hogy jobban belekóstoljanak az európa� pol�t�kában,
de ezek mellett lehetőséget adott több m�nt 450 f�atalnak, hogy
megtapasztalják m�lyen �s pontosan az Európa� Parlamentben üln�, v�tázn�,
szavazn� és ezzel együtt döntést hozn�. 
A workshopok lehetőséget adtak a v�lág aktuál�s problémá�ra megoldásokat
keresn� és ezek mellet barátkozn�, �smerkedn� és kapcsolatokat teremten�. 
Remélem, hogy az elkövetkező években újra megszervez�k ezt az eseményt és
akkor majd mélyebben felkutatják a v�lág problémá�t, melyek sajnos, évről évre
csak gyarapodnak.

 
Boncs�na Al�z

 
Az Ifjúság� Hét keretén belül úgy éreztem, hogy tagja lehetek egy olyan f�atal
közösségnek, amelynek szólásszabadsága végtelen, �lletve közös célért
küzdve, felépíthetjük jövőnket és megoldást találhatunk az aktuál�s
problémákra. 
Különleges volt megtapasztaln� úgy a szavazások folyamatát, m�nt a
műhelymunkát, �lletve nem feledkezhetünk meg az emlékezetes estékről sem,
közös vacsorákról,  m�ndezek lehetővé téve a v�lágjárvány negatív hatása�t
követően a megsérült ember� kapcsolatok helyreállítását és újrakezdését. 

 

Csutak L�lla

Saját benyomásom az eseményről poz�tív, szer�ntem s�került megszólítan� az
�fjúságot. Számomra szemlélet tágító �s volt, mert nem csak új emberekkel
találkoztam, hanem új nézőpontokat és lehetőségeket �s meg�smertem. A
programokon, am�ken részt vettem, érződött, hogy odaf�gyeléssel és
lelkesedéssel voltak k�gondolva, majd megvalósítva. A f�atalok élvezték az
�nteraktív eseményeket, kérdéseket tettek fel és szívesen osztották meg
egymással álláspontja�kat. B�ztosan állíthatom, hogy nekem löketet és
magab�ztosságot adott az Ifjúság� Hét abban, hogy én �s felszólaljak és
k�ny�lvánítsam a véleményemet!



Szerzők

Boncs�na Al�z - Henr�etta 

Désen születtem és végeztem alapsz�ntű tanulmánya�m, majd a
Babeș - Bolya� Tudományegyetem Psz�chológ�a szakán az
alapképzést. Jelenleg a Szoc�ológ�a és Szoc�ál�s munka  
 humánerőforrás menedzsment szakán mesterképzésben
részesülök.

 

Csutak L�lla 

Csíkszeredában születtem és végeztem alapsz�ntű
tanulmánya�mat. Jelenleg mérnök-hallgató vagyok a Temesvár�
Műszak� Egyetemen. Az Európa� Un�óról család� környezetemben
rendszeresen hallottam, de csak néhány éve kezdtem el
foglalkozn� a témával.

Pogocsán Ferd�nánd 

Déva� születésű vagyok. Egyetem� éve�met Szegeden töltöttem, a
Szeged� Tudományegyetem Mezőgazdaság� karán, ahol
megszereztem a mezőgazdaság� mérnök� d�plomám. Jelenleg
mesterképzésben veszek részt Kolozsváron, az USAMV
Élelm�szermérnök� karán, és aktív tagja vagyok a Déva� RMDSZ és a
HUMMIT szervezetének.

 

Koord�nátor: Patak� Zsuzsanna
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Források

https://www.epp.eu/ 
https://youthepp.eu/about/   
https://be.l�nked�n.com/company/youthepp
https://ec.europa.eu/comm�ss�on/presscorner/deta�l/hu/�p_21_6648
https://www.cons�l�um.europa.eu/hu/pol�c�es/european-year-youth/
https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/epp-group-to-host-flagsh�p-
event-for-youth

A k�advány támogatója:

W�nkler Gyula európa� parlament� képv�selő

A képek szerző� joga�t a tulajdonosa�k tartják fent.

https://www.epp.eu/
https://www.epp.eu/
https://youthepp.eu/about/
https://be.linkedin.com/company/youthepp
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_21_6648
https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/european-year-youth/
https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/epp-group-to-host-flagship-event-for-youth

