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Orbán Endre: 

Az Európai Ifjúsági Parlament 

 

 

 

 

 

Olti Máté az  Európai Ifjúsági Parlament 

Magyarország elnöke jelenleg a Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium ösztöndíjasa. 

 

 

 

 

 

Ars Boni: Mi ez az Európai Ifjúsági Parlament és hogyan kerültél vele kapcsolatba? 

 

Olti Máté: Az Európai Ifjúsági Parlament (EIP) egy politikai pártoktól és kormányoktól 

független, pán-európai alapvetően angol és francia nyelvű oktatási projekt, amely 1987-

ben azzal a céllal jött létre, hogy a 16-22 éves korosztály társadalmi részvételét, 

nyelvtudását, vitakészségét fejlessze. Az összeurópai témakörök feltérképezése mellett 

pedig az Európai Parlament bizottsági és plenáris munkáját is megismertesse a 

fiatalokkal.  

Én magam az EIP Magyar Nemzeti Bizottság alapításának évében, 2007-ben az első 

nemzeti ülésen kerültem bele a mozgalomba köszönhetően csoporttársamnak, aki a 

magyar bizottság egyik alapítójavolt. 

 

AB: Hogyan kapcsolódik ez a szervezet az érdeklődési körödhöz? 

 

OM: Miután már az egyetemre bekerülve is érdekelt az Európai Unió működése és 

szakot (BCE nemzetközi tanulmányok) is ezzel a céllal választottam, így nagyon örültem, 

hogy alig két hónappal az egyetem elkezdése után máris bekapcsolódhattam Európa 

egyik legjelentősebb EU-t érintő ifjúsági projektjébe. Azóta jobban 

elmélyedve benne szakdolgozataimat is az EU-hoz, egész pontosan külkapcsolataihoz 

kapcsolódó témában írtam. 

 

AB: Mióta vagy te az elnök és ebben a minőségben milyen terveid voltak, vannak? 

 

OM: 2012 októberében választott meg elnöknek a Pillar Alapítvány kuratóriuma, amely 

szervezet nyújtja a kereteket az EIP Magyarország számára. A tervem az, hogy minél 

szélesebb körben mutassam be az EIP-et és minél több fiatalt vonjak bele, hogy minél 

többen élhessék át azt az élményt, amit Európa különböző országaiban számos nemzetből 

érkező fiatalokkal való szórakoztató és tanulságos vitában lehet megtenni. Az EIP 

Magyarországgal a Pillar Európa Klub EUTanóra munkacsoportjával való 

együttműködésben EUTanórák keretében jártuk és járjuk a középiskolákat, hogy EU 
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ismeretek mellett minél több embert vonzzunk be a fiatalok jövője szempontjából minden 

téren (szakmai tudás, kapcsolati háló, nyelvtudás stb.) felbecsülhetetlen értékű 

élményekbe. 

 

AB: Milyen tevékenységeket szerveztek, illetve milyen hazai vagy európai 

rendezvényeken jelentek meg? 

 

OM: Nemzeti ülések mellett rendszeresen szervezünk mini-EIP üléseket és EIP-napot, 

amelyek kettős célt szolgálnak: egyrészt minél több fiatalt elérni, másrészt a külföldön a 

magyar EIP-et és Magyarországot képviselő diákok felkészítése. Szoros 

együttműködésben ugyanis az EIP mozgalomban benne levő 36 nemzeti bizottsággal 

folyamatosan küldünk fiatalokat Európa különböző országaiban tartandó 3-14 napos EIP-

ülésekre. Az EIP Magyarország emellett igyekszik jelen lenni minden EU tájékoztató 

rendezvényen. 

 

AB: Hogyan léphetnek veletek kapcsolatba az Ars Boni olvasói? Esetleg lehet-e 

csatlakozni hozzátok? 
 

OM: Csatlakozni folyamatosan lehetséges egy rövid motivációs elbeszélgetést követően, 

de télre tervezzük legközelebbi nemzeti ülésünket, amelyen rögtön egy ülés keretében 

van lehetőség bekapcsolódni. Interneten az http://eyp.pillar-europe.eu/ címen lehet rólunk 

tájékozódni, emellett a Facebookon és az eyp@pillar-europe.eu e-mail címen is 

elérhetőek vagyunk. 
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