
 
 
 

 
  

 

 

 KOFERENCIAFELHÍVÁS 

”Family first? The Family, Civil Society, and the Dilemmas of Modern Youth” 

Brüsszel, 2017. december 4-5. 
 

 

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége (KCSSZ) nemzetközi projektje és 

Hölvényi György EP néppárti képviselő irodája harmadszor rendez közös családkonfe-

renciát Brüsszelben. A rendezvényre december 4-én és 5-én kerül sor. A konferencia a fiata-

lok családalapítását akadályozó gazdasági és társadalmi tényezőkkel foglalkozik. Idén a viseg-

rádi együttműködés elnöke Magyarország, ezért a rendezvényen elsősorban a Visegrádi 

Csoport tagországaiból hívott politikusok, szakemberek és civil szervezetek vesznek részt, 

akik közösen tekintik majd át azokat a lehetőségeket, amelyek segíthetnek a jelenlegi kedve-

zőtlen tendenciák megváltoztatásában. Természetesen a találkozón jelen lesznek a téma iránt 

érdeklődő EP-politikusok és munkatársaik is. 

Szeretettel várjuk a rendezvényünkön mindazokat, akik családos mozgalmakban, csa-

ládbarát civil szervezetben aktívan tevékenykednek, családügyhöz kapcsolódó szakértői, 

szakpolitikai vagy újságírói munkát végeznek.  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Családügyi Államtitkárságától kapott projekt-

támogatásnak köszönhetően korlátozott létszámban támogatást tudunk biztosítani a részvé-

telhez. A támogatás az oda-vissza szóló repülőjegyet és a brüsszeli transzfert, valamint az 

egy éjszakára szóló szállást (reggelivel) foglalja magában. Az étkezés (a reggelit kivéve) 

önköltséges. A program 2 napos, hétfő kora reggeli indulással, és kedd késő esti visszaérkezés-

sel.  

A konferencia, illetve a kapcsolatépítés munkanyelve az angol.  A konferencia alatt angol-

magyar szinkrontolmácsolást biztosítunk. A programon való részvételnek nem feltétele a ma-

gas szintű angol nyelvtudás, ugyanakkor a V4-es országok  közötti kapcsolatépítés érdekében 

előnyt élveznek azok, akik társalgási szinten beszélik az angolt, vagy a cseh, lengyel és/vagy 

szlovák nyelvet.  

A konferencián, valamint a másnapi kapcsolatépítésen azokat is szeretettel várjuk, akik nem a 

KCSSZ által szervezett módon, hanem önköltséges formában utaznak ki Brüsszelbe. Ez eset-

ben is feltétlenül szükséges az előzetes regisztráció, az Európai Parlamentbe való belépés miatt. 



 

A KCSSZ finanszírozásában kiutazó csoport programja: 

December 4. hétfő 

Indulás kora reggel Budapestről repülővel. Érkezés Charleroi repülőtérre; transzfer Brüsszelbe. 

Ezt követően a csoport részt vesz az Európai Parlament látogatóközpontjában tartott előadáson. 

A konferenciára hétfő délután kerül sor az Európai Parlament épületében. Szállás Brüsszel bel-

városában, háromcsillagos szállodában (1 éjszaka).  

December 5. kedd 

Délelőtt szervezett kapcsolatépítés civil szervezetekkel, látogatás a Parlamentáriumban, illetve 

szabadprogram. Hazautazás az esti órákban. 

 

Jelentkezési határidő: 2017. november 2. 

Jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével lehet. Amennyiben a linkre kattintva az űrlap nem nyí-

lik meg, úgy másolja be böngészője címsorába a következő hivatko-

zást:  https://goo.gl/forms/0VNYubVW5KvRhjBx1 

 

A konferenciával kapcsolatban további felvilágosítást Liziczayné Kovács Zsófiától, a KCSSZ 

nemzetközi koordinátorától (liziczay@kcssz.hu), vagy Mihálffy Andreától, a nemzetközi prog-

ram szakmai vezetőjétől (mihalffy@kcssz.hu) lehet kapni.  

 

 

Pataki János 

a KCSSZ elnöke 
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