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Belliardstraat

A Station Europe tökéletes kiindulópont az Európai 
Parlament meglátogatására. A Brüsszel-Luxembourg 
vasútállomás egykori jegypénztárából kialakított Station 
Europe elkalauzolja Önt az európai parlamenti negyed és 
Brüsszel látnivalói között.

A barátságos személyzettől útbaigazítást is kaphat, 
de egyedül is felfedezheti az Európai Parlamentet: egy 
kiterjesztett valóságot alkalmazó makett segítségével 
feltérképezheti a negyedet, érintőképernyőkön át a múltba 
merülhet, illetve kémlelőnyílásos diorámákon keresztül 
megnézheti, hogyan bővült az európai parlamenti negyed.

Az EP Spotter egy olyan új alkalmazás, amely segít önnek 
az európai parlamenti negyed felfedezésében. Az EP 
Spotter az okostelefonon található GPS/ helymeghatározás 
segítségével elkalauzolja a látogatót az Európai Parlament 
épületei körül, részletekkel szolgálva az épületeiről, 
ezek névadóiról és a környék történelméről, valamint 
tájékoztatást ad a politikai háttérről. 

Ha fel akarja fedezni a környéket, töltse le az EP Spottert az 
Apple App Store-ból vagy a Google Playből! (Jelenleg csak 
angol nyelven érhető el.) 

A Szolidaritás 1980 sétány névre keresztelt tér – közepén a 
Simone Veil Agorával – uralja az európai parlamenti negyedet 
és köti össze a Parlament épületeit a Luxembourg térrel, a 
Brüsszel-Luxembourg vasútállomással, valamint a Leopold 
parkkal. A teret a lengyel munkások által 1980-ban alapított 
Szolidaritás szakszervezet által képviselt értékek és elért 
eredmények tiszteletére nevezték el.

A sétány évente több mint negyven, az európai uniós 
intézmények és más szervezetek által rendezett nyilvános 
eseménynek ad otthont. 

A protokollbejárat az ülésteremnek is otthont adó Paul-
Henri Spaak épület azon bejárata, ahol az Európai Parlament 
a kiemelt látogatókat (pl. elnököket, miniszterelnököket 
és színészeket) fogadja. Hírességek és tiszteletben álló 
személyek rendszeresen ellátogatnak az Európai Parlamentbe, 
a protokollbejáratnál pedig bárki megpillanthatja őket, amint 
megbeszélésre igyekeznek vagy épp távoznak az épületből. 

A protokollbejárat pontos címe (Rue Wiertz 60) egyben az 
Európai Parlament hivatalos címe is, ami meg is magyarázza, 
hogy miért pont itt kötött ki, ha a GPS-ét követte! 

Az Európai Parlament megismeréséhez kiváló lehetőséget 
kínál egy látogatás a plenáris ülésteremben. Itt 
magába szívhatja a Parlament hangulatát, láthatja az 
műgyűjteményének darabjait, plenáris ülés idején pedig 
egy-egy vitának vagy szavazásnak is tanúja lehet.

Az egyéni látogatók a parlamenti látogatáskor több 
nyelven elérhető multimédiás tárlatvezetést is kérhetnek. 
A látogatás 30 perces, előzetes bejelentkezésre nincs 
szükség. 

Hétfő - Csütörtök:  09:00-16:00

Péntek: 09:00-12:00 
Szombat - Vasárnap:  Zárva

Júliusban és augusztusban a fentiektől eltérő 
időpontokban is kínálunk látogatási alkalmakat.

Látogatási időpontok

Üdvözöljük az Európai Parlamentben, az 500 millió 
embert képviselő, demokratikusan választott 
európai uniós intézményben. A Parlament hivatalos 
székhelye a franciaországi Strasbourgban található, 
de tevékenységének nagy része Brüsszelben zajlik. 
Rengeteg itt a látni- és felfedeznivaló: fel lehet keresni 

a plenáris üléstermet idegenvezetéssel, az EP interaktív 
látogatóközpontja, a Parlamentárium pedig Brüsszel 
egyik kiemelt látványossága. A tárlatok célja, hogy 
bemutassák az Európai Parlament működését, és 
azt, hogy a tevékenysége hogyan befolyásolja az EU 
lakosainak életét. Hogy jobban megértsük az Európai Unió 

jelenét, fontos megismernünk Európa múltját. E célból 
jött létre az Európai Történelem Háza, mely egyedülálló 
betekintést nyújt közös európai történelmünkbe.  
A parlamenti negyedben minden látogatás és tájékoztató 
anyag ingyenes, a legtöbb az EU mind a 24 hivatalos 
nyelvén, így magyarul is elérhető!
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STATION EUROPE –  
LÁTOGATÓI FOGADÓKÖZPONT 

EP SPOTTER

SZOLIDARITÁS 1980 SÉTÁNY A PARLAMENTÁRIUM
PROTOKOLLBEJÁRAT

LÁTOGATÁS AZ ÜLÉSTEREMBEN

Kollégáink szívesen segítenek az egyéni látogatóknak 
is, megválaszolják kérdéseiket és személyre szabott 
tájékoztatást nyújtanak számukra. Hétfőnként délelőtt 
11 órakor és délután 3 órakor tartanak tájékoztatást 
angol és francia nyelven (más nyelveken is, amennyiben 
ezek elérhetőek). Júliusban és augusztusban további 
időpontokban is tartanak tájékoztatást. Részletekért 
keresse fel honlapunkat. 

Szívesen látunk csoportokat is, akik előadóink 
segítségével többet is megtudhatnak az Európai 
Parlamentről. A látogatás keretében akár lehetősége 
nyílhat arra is, hogy beszélgessen egy parlamenti 
képviselővel. Előzetes foglalás szükséges, kérjük, hogy 
látogasson el honlapunkra a nyitvatartási időért és további 
információért. 

AZ EURÓPAI PARLAMENT
ISMERJE MEG A PARLAMENTI NEGYEDET!

Az Európai Parlament Willy Brandt épületében található 
Parlamentáriumban egészen újszerű megközelítésben 
ismerkedhet meg a Parlamenttel.  

Az interaktív, multimédiás bemutatókon keresztül és a 
személyes audiovizuális tárlatvezető segítségével felnőttek 
és gyermekek egyaránt izgalmas és újszerű módon ismerhetik 
meg, hogy miről is szól ma az európai demokrácia. Egy 
körpanorámás filmen keresztül egyenesen az Európai 
Parlament közepében találja magát a látogató, és tanúja 
lehet, hogyan végzik munkájukat a parlamenti képviselők. 
Részt vehet egy virtuális túrán is, amely egy interaktív térkép 
segítségével kalauzolja el önt az EU különböző tagállamaiba, 
és bemutatja, hogy az EU milyen változásokat hozott azok 
életében. Egy kényelmes karosszékben megpihenve pedig 
európaiak beszámolóit hallgathatja meg arról, hogy az ő 
életüket hogyan befolyásolta az EU. 

A parlamentáriumi túra átlagos ideje körülbelül kilencven 
perc, de kínálunk rövidebb, egyórás túrákat is családok vagy 
iskolai csoportok számára – ne hagyja ki a Luna-játékot és az 
intergalaktikus tehetségkutató show-t se! 

Az összes tárlat, valamint a kávézó és az ajándékbolt is 
akadálymentesített. 

Nyitvatartási idő

Hétfő–Péntek:  09:00 - 18:00

Szombat–Vasárnap:  10:00 - 18:00

Az Európai Történelem Háza különböző nézőpontokból 
mutatja be a kontinens történelmét, és elgondolkodtatja a 
látogatókat arról, hogy e különböző történetek mit jelentenek 
a számukra ma. A múzeumban kiállítások, események és az 
állandó gyűjtemény révén áll össze a közös európai emlékezet 
tárháza.

Iskolák és családok részére külön oktatási anyagok és 
foglalkozások állnak rendelkezésre. Tíznél több főből álló 
csoportok számára kötelező az előzetes foglalás. További 
információkért, kérjük, látogasson el honlapunkra. 

A múzeumban büfé, ajándékbolt és ruhatár is található, 
melyeket a kiállítási anyagokkal együtt úgy alakítottak 
ki, hogy fogyatékossággal élő látogatók számára is 
akadálymentesen igénybe vehetők legyenek. 

Hétfő:  13.00 - 18.00

Kedd - péntek:  9.00 - 18.00

Szombat - vasárnap: 10.00 - 18.00

Utolsó belépés zárás előtt 30 perccel.

Nyitvatartási idő

4 AZ EURÓPAI TÖRTÉNELEM HÁZA

Hétfő:  13.00 - 18.00

Kedd - péntek:  9.00 - 18.00

Szombat - vasárnap: 10.00 - 18.00

Utolsó belépés zárás előtt 30 perccel.

Nyitvatartási idő
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Tanácsa

Az Európai Unió

Parlement européen/Europees Parlement 
 Place du Luxembourg/Luxemburgplein, 100

1050 Bruxelles/Brussel
Ha látogatást szervez

 visit@europarl.europa.eu
 europarl.europa.eu/visiting/hu

 facebook.com/visitEuropeanParliament/

 #visitEP 

Amennyiben az Európai Parlamenthez 
kapcsolódó egyéb kérdései vannak:

europarl.europa.eu/askEP 
epthinktank.eu/author/epanswers

i ÁLTALÁNOS ELÉRHETŐSÉGEK
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Amint az Európai Parlament épületei között sétál, 
megfigyelheti, hogy az épületek az európai politika és 
történelem kiemelkedő személyiségeinek neveit viselik. 
Ők valamennyien jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy 
a ma ismert formájában létrejöjjön az Európai Unió.  
De kik is ők?

? KIK ŐK?
ALTIERO SPINELLI

Olasz politikus, aki jelentős ösztön-
zést adott az EU ’80-as és ’90-es 
években történt megerősítéséhez; 
szintén az EU alapító atyái közé tar-
tozik. 1970-től hat éven át az Euró-
pai Bizottság tagja volt, 1976-tól 
pedig egy évtizeden át volt európai 
parlamenti képviselő. 

SIMONE VEIL

Francia politikus, aki jelentős szere-
pet játszott a nők jogainak fokozot-
tabb érvényesítésében és a női  
esélyegyenlőség javításában. 1979-
ben az első közvetlenül választott 
Európai Parlament elnöke lett.

KONRAD ADENAUER

Németország első kancellárja a II. 
világháború után, aki lehetővé tette 
a Franciaország és Németország 
közötti megbékélést, egyúttal meg-
alapozva a szélesebb körű európai 
integrációt. Adenauert az EU egyik 
alapító atyjaként tartják számon. 

ANTALL JÓZSEF

Magyarország első demokratikusan 
megválasztott miniszterelnöke a 
kommunizmus bukása után, aki az 
Európai Unió felé kormányozta 
Magyarországot, és kiállt az egyesült 
Európa eszméje mellett.

PAUL-HENRI SPAAK

Belgium külügyminisztereként és minisz-
terelnökeként fontos alapvető szerepet 
játszott a Benelux államszövetség létre-
jöttében és a Római Szerződések megszö-
vegezésében, amelyek az EU-t létrehozó 
első rendelkezéseket rögzítették. Az euró-
pai együttműködésről alkotott elképzelé-
sei az EU korai szakaszának egyik legjelen-
tősebb alakjává tették. Őt is az alapító 
atyák egyikeként tartják számon. 

WILLY BRANDT

Németország negyedik kancellárja, aki 
Nobel-békedíjat kapott a Kelet-Németor-
szággal, Lengyelországgal és a Szoviet- 
unióval fenntartott kapcsolatok javításá-
ra tett erőfeszítéseiért. Brandt az Európai 
Parlament képviselője volt 1979 és 1982 
között.

Az Európai Parlament könnyen elérhető busszal, metróval 
és vonattal is. A közelben kevés a parkolóhely, így ha teheti, 
inkább tömegközlekedési eszközzel érkezzen. 

Legközelebbi metróállomások 

MAELBEEK M 1

TRÔNE M 2
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Az Európai Parlamentnél megálló autóbuszok 
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27 38 80 9522 34 64

A Brüsszel-Luxembourg vasútállomáson megálló vonatok 

A Brüsszel-Luxembourg vasútállomás az Esplanade tér 
mögött található. 

NORD

CENTRAL B- LUXEMBOURG
MIDI

Gyalogszerrel 

A belvárosból kb. 20 perces sétával érhető el az 
Európai Parlament. 

Kerékpárral

Vegye igénybe a Villo! brüsszeli közbicikli 
rendszert. Bármely dokkolóállomásról elhozhat 
egy biciklit, amelyet bármely más dokkolóban 
otthagyhat. Az Európai Parlament közelében 
három dokkolóállomás is található.

HOGYAN TALÁL IDE?

➜ Bejárat az Európai Parlamenthez 
➜ Útirány a legközelebbi metróállomásokhoz 
➜ Útirány az európai intézményekhez 
➜ Útirány a városközpont felé

Zsebkalauz az Európai 
Parlamenthez

Brüsszel

Brüsszel
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