AZ URSULA VON DER
LEYEN VEZETTE
BIZOTTSÁG 101
KEZDEMÉNYEZÉSE

Az Ursula von der Leyen vezette Bizottság mandátumának kezdete óta azon
dolgozik, hogy ígéretéhez híven környezetbarátabbá, digitálisabbá és
méltányosabbá tegye az Európai Uniót, és megbirkózzon azokkal a történelmi
jelentőségű eseményekkel, amelyek sokak életét befolyásolták Európában: a
koronavírus-világjárvánnyal és Oroszország Ukrajna elleni háborújával.
Ez a játék lehetőséget kínál Önnek arra, hogy visszatekintsen a Bizottság
elmúlt három év során végzett tevékenységeire, és tesztelje, mennyit tud
azokról a főbb kezdeményezésekről, amelyeket a Bizottság a megbízatásának
kezdete óta ígéreteinek teljesítése és a váratlan kihívások kezelése érdekében
terjesztett elő.

A játék menete
Mindegyik eseményhez három, a témához kapcsolódó kérdés tartozik. Ha egy
játékos egy adott mezőre lép, (egyik) játékostársa felolvassa valamelyik
kapcsolódó kérdést ebből a füzetből. Ha a játékos helyesen válaszol, újból
dobhat, és ismét válaszolhat egy kérdésre. Ha a játékos helytelen választ ad,
a következő játékosra kerül a sor. Egy játékos egymás után legfeljebb
háromszor dobhat. Ha egy fordulón belül a harmadik válasza is helyes, a
következő játékosra kerül a sor, de a helyes választ adó játékos kap egy jokert,
amelyet arra tud felhasználni, hogy újra dobhasson, ha egy következő körben
helytelen választ ad. Az nyer, aki először ér be a célba.

Figyelem: a leírásban szereplő információk a 2022. augusztus 16-i helyzetet
tükrözik.

2019. december 1.

Hivatalba lép az Ursula von der
Leyen vezette Bizottság

1. kérdés
Eddig hány alkalommal volt nő az Európai Bizottság elnöke?


Csak egyszer! Amikor 2019 decemberében Ursula von der Leyen
követte Jean-Claude Junckert az Európai Bizottság elnöki posztján, ő
lett az első nő, aki ezt a tisztséget betölti.

2. kérdés
Mikor választotta meg az Európai Parlament Ursula von der Leyent az Európai
Bizottság elnökének?
A. 2019 májusában
B. 2019 júliusában
C. 2019 szeptemberében

3. kérdés
Meg tudna nevezni egyet az Ursula von der Leyen vezette Bizottság hat
politikai prioritása közül?







Európai zöld megállapodás
A digitális korra felkészült Európa
Emberközpontú gazdaság
Európa globális szerepének erősítése
Az európai életmód előmozdítása
Az európai demokrácia megerősítése

1.
2019. december 11.

Az európai zöld megállapodás
elindítása
1. kérdés
Milyen fő célt kíván megvalósítani az Európai Bizottság az európai zöld
megállapodással?
A. 2050-re váljon Európa az első klímasemleges földrésszé.
B. 2050-re váljon Európa a világ legkörnyezetbarátabb földrészévé.
C. 2050-re váljon Európa a zöld termékek legnagyobb gyártójává.

2. kérdés
A Next Generation EU és a hétéves uniós költségvetés beruházásaiban milyen
arányt képvisel a zöld megállapodás finanszírozása?
A. Egyharmad
B. Kétharmad
C. Három harmad

3. kérdés
Mennyivel kívánja csökkenteni 2030-ra az Európai Bizottság
üvegházhatásúgáz-kibocsátást (az 1990-es szinthez képest)?
A. Legalább 15%-kal
B. Legalább 35%-kal
C. Legalább 55%-kal

az

2.
2020. január 14.

Az európai zöld megállapodáshoz
kapcsolódó beruházási terv és az
igazságos átmenet mechanizmus
bemutatása
1. kérdés
Mi az európai zöld megállapodáshoz kapcsolódó beruházási terv célja?
 Uniós finanszírozás biztosítása az ahhoz szükséges köz- és
magánberuházásokhoz, hogy Európa 2050-re a világ első
klímasemleges blokkjává váljon.

2. kérdés
Az igazságos átmenet mechanizmus alapvető eszköz annak biztosítására,
hogy a klímasemleges gazdaságra való átállás igazságos módon menjen
végbe, és senki ne maradjon ki. Milyen összegű finanszírozást fog mozgósítani
az igazságos átmenet mechanizmus?
A. Legalább 20 milliárd eurót
B. Legalább 60 milliárd eurót
C. Legalább 100 milliárd eurót

3. kérdés
Mely régiók részesülnek a legnagyobb mértékben az igazságos átmenet
mechanizmus előnyeiből?
 A támogatás az összes tagállam rendelkezésére áll, és a
legkarbonintenzívebb régiók mellett azokra a régiókra
összpontosul, ahol a legtöbb munkavállalót foglalkoztatják a
fosszilistüzelőanyag-ágazatban.

3.
2020. január 31.

Az Egyesült Királyság kilép az
Európai Unióból
1. kérdés
Mikor jött létre az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépéséről szóló
megállapodás, és mikor lépett hatályba?


Az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépéséről
szóló megállapodást 2019. október 1-jén fogadták el, és 2020.
február 1-jén lépett hatályba.

2. kérdés
Ki volt az Egyesült Királyság EU-ból történő kilépéséről szóló tárgyalások
során az uniós delegáció vezetője?


Michel Barnier

3. kérdés
Mi a neve az EU és az Egyesült Királyság közötti tárgyalások során Írországra
és Észak-Írországra vonatkozóan kialakított megoldásnak?
A. A kilépésről rendelkező megállapodás
B. Kereskedelmi és együttműködési megállapodás
C. Jegyzőkönyv Írországról és Észak-Írországról

4.
2020. február 5.

Az uniós csatlakozási tárgyalások új
módszertanának bemutatása

1. kérdés
Mi a bővítési folyamat új módszertanának négy fő elve?


Hitelesség, kiszámíthatóság, dinamizmus és erősebb politikai
irányítás.

2. kérdés
Melyik európai városról lettek elnevezve azok a csatlakozási kritériumok,
amelyeket az országoknak teljesíteniük kell a csatlakozási státusz
megszerzéséhez?
A. Koppenhága
B. Brüsszel
C. Ljubljana

3. kérdés
Az EU mely partnereire hivatkozunk a nyugat-balkáni partnerek említésekor?


Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, ÉszakMacedónia és Szerbia.

5.
2020. február 19.

Az Európa digitális jövőjének alakítására
irányuló menetrend közzététele
1. kérdés
Meg tudná-e nevezni az európai digitális átalakulás három fő pillérének
valamelyikét?
 Lehetséges válaszok: 1) technológia az emberek szolgálatában,
2) méltányos és versenyképes digitális gazdaság, 3) nyílt,
demokratikus és fenntartható társadalom.

2. kérdés
Az EU célja, hogy globális vezető szerepet töltsön be a digitális átalakulásban.
Tudna említeni egy példát arra, hogy az EU ezt miként kívánja megvalósítani?
 Lehetséges válaszok: 1) arra törekszik, hogy a digitális
gazdaság tekintetében globális példaképpé váljon, 2)
támogatja a fejlődő gazdaságok digitalizációs törekvéseit, 3)
kidolgozza a megfelelő digitális szabványokat, és azok
nemzetközi előmozdításán munkálkodik.

3. kérdés
Tudna említeni egy példát arra, hogy a digitális stratégia hogyan fogja segíteni
az EU-t abban, hogy az európai zöld megállapodás révén klímasemlegessé
váljon?
 Lehetséges válaszok: 1) új uniós iparstratégia indítása, 2) jobb
uniós eszközök a környezeti katasztrófák előrejelzésére és
kezelésére, 3) a körforgásos gazdaság támogatása, 4)
kezdeményezés indítása a körforgásos elektronika jegyében, 5)
klímasemleges adatközpontok és IKT-infrastruktúrák 2030-ra, 6)
a mesterséges intelligencia, az 5G, a felhő és a pereminformatika
által kínált lehetőségek kiaknázása, 7) az automatizált és
összekapcsolt közlekedés támogatása, 8) a közbeszerzés
fenntarthatóságának javítása, 9) az elektronikus eszközök
töltőjének egységesítésére vonatkozó szabvány meghatározása.

6.
2020. március 4.

Az európai klímarendelet elfogadása
1. kérdés
Mennyi időbe tellett, hogy az európai klímarendeletre irányuló javaslat
hatályba lépjen?
A. 1 év és 3 hónap (2020. március – 2021. július)
B. 2 év és 2 hónap (2020. január – 2022. március)
C. 2 év és 6 hónap (2019. december – 2022. május)

2. kérdés
Nevezze meg az európai klímarendelet öt célkitűzésének egyikét!


Lehetséges válaszok: 1) minden szakpolitika vonatkozásában
meg kell határozni a 2050-es klímasemlegességi cél
eléréséhez vezető, szociálisan méltányos és költséghatékony
hosszú távú irányvonalakat, 2) ambiciózusabb uniós célt kell
meghatározni 2030-ra annak érdekében, hogy Európa 2050re felelős módon klímasemlegessé váljon, 3) ki kell alakítani
egy rendszert az előrehaladás nyomon követésére, és szükség
esetén
további
intézkedéseket
kell
tenni,
4)
kiszámíthatóságot kell biztosítani a beruházók és más
gazdasági szereplők számára, 5) biztosítani kell, hogy a
klímasemlegességre való átállás visszafordíthatatlan legyen.

3. kérdés
Mi az EU 2030-ra vonatkozó célkitűzése a nettó üvegházhatásúgázkibocsátás csökkentése tekintetében (az 1990-es szinthez képest)?
A. Legalább 30%
B. Legalább 55%
C. Legalább 72%

7.
2020. március 5.

Új nemi esélyegyenlőségi stratégia
elfogadása a 2020–2025-ös
időszakra
1. kérdés
Mikor rögzítették először az egyenlő díjazás tekintetében a férfiak és nők
közötti egyenlőség elvét?
A. A Római Szerződésben (1957)
B. A Maastrichti Szerződésben (1992)
C. A Lisszaboni Szerződésben (2007)

2. kérdés
Tudna említeni egyet a 2020–2025-ös időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi
stratégia fő célkitűzései közül?


Lehetséges válaszok: 1) a nemi alapú erőszak megszüntetése,
2) a nemi sztereotípiák elleni küzdelem, 3) a nemek közötti
munkaerőpiaci szakadék megszüntetése, 4) az egyenlő
részvétel megvalósítása a különböző gazdasági ágazatokban,
5) a nemek között fennálló egyenlőtlenség kezelése a bérek
és a nyugdíjak terén, 6) a nemek közötti szakadék
megszüntetése a gondozás terén, valamint 7) a nemek
egyensúlyának elérése a döntéshozatalban és a politikában.

3. kérdés
Mekkora a nők aránya átlagosan az uniós országok nemzeti parlamentjeiben?
A. 10%
B. 33%
C. 49%

8.
2020. március 9.

Az Afrikával kapcsolatos átfogó
uniós stratégia elfogadása
1. kérdés
Az Afrikával kapcsolatos uniós stratégiára irányuló javaslat öt területen vázolt
fel kulcsfontosságú partnerséget a két kontinens között. Tudna említeni ezek
közül egyet?


Lehetséges válaszok: 1) fenntartható növekedés és
munkahelyteremtés, 2) zöld átállás és hozzáférés az
energiához, 3) a digitális transzformáció, 4) béke, biztonság
és kormányzás, 5) migráció és mobilitás.

2. kérdés
A Global Gateway Afrika–Európa beruházási csomag milyen összegű
finanszírozás mobilizálására irányul?
A. 100 milliárd EUR
B. 150 milliárd EUR
C. 200 milliárd EUR

3. kérdés
Mikor jött létre először hivatalosan az Afrika–EU partnerség?
A. 2000-ben
B. 2005-ben
C. 2010-ben
*Az Afrika–EU partnerséget hivatalosan 2000-ben, az Afrikai
Egységszervezet (az Afrikai Unió elődje) és az EU első csúcstalálkozóján
hozták létre Kairóban.

9.
2020. március 10.

Új iparstratégia elfogadása
1. kérdés
Mekkora hányadot képvisel az ipar az uniós áruexportban?
A. 20%
B. 40%
C. 80%

2. kérdés
Az európai vállalkozások hány
középvállalkozásnak (kkv-nak)?

százaléka

tekinthető

kis-

vagy

A. 10%
B. 50%
C. 99%

3. kérdés
Az európai ipar a teljes uniós hozzáadott érték mekkora hányadát hozza létre?
A. 20%
B. 40%
C. 80%

10.
2020. március

Válaszintézkedések a koronavírus
ellen
1. kérdés
A Covid19 első európai esetéről 2020. január 24-én számoltak be. Melyik
uniós országban?
A. Spanyolország
B. Olaszország
C. Franciaország

2. kérdés
Mikor indította el az EU a Covid19 elleni egészségügyi ellenintézkedésekre
vonatkozó első közös közbeszerzési megállapodást?
A. 2020 februárjában
B. 2020 márciusában
C. 2020 áprilisában

3. kérdés
Mikor kezdődött a Covid19 elleni védőoltás beadása az EU-ban?
A. 2020 decemberében
B. 2021 januárjában
C. 2021 februárjában

11.
2020. május 4.

Adományozói rendezvény a
koronavírussal szembeni globális
fellépés jegyében
1. kérdés
A Covid19-világjárvány elleni egységes fellépés jegyében az Európai
Bizottság egyesítette erőit a globális partnerekkel annak biztosítása
érdekében, hogy minden új oltóanyag, diagnosztikai eljárás és kezelés
világszerte megfizethető áron rendelkezésre álljon. A koronavírusra való
reagálást célzó globális adományozói erőfeszítések 2020. május 4-én
kezdődtek. Mekkora finanszírozás gyűlt össze az első napon?
A. 4,4 milliárd EUR
B. 7,4 milliárd EUR
C. 10,4 milliárd EUR

2. kérdés
Mely fő területekre fordították a koronavírussal kapcsolatos globális
válaszintézkedések keretében összegyűjtött forrásokat?
A. Tesztelés, kezelés és megelőzés
B. Intézkedés, gyógyítás és tanulás
C. Kutatás, beruházás és bevezetés

3. kérdés
A Covid19-világjárvány kezdete óta az „Európa együtt” – az EU, annak
tagállamai és az európai pénzügyi intézmények – által a reagálásra fordított
összeg elérte az 53,7 milliárd eurót. Hány ország részesült támogatásban?
A. 90
B. 110
C. 140

12.
2020. május 7.

A pénzmosás és a
terrorizmusfinanszírozás megelőzésére
irányuló cselekvési terv elfogadása
1. kérdés
A pénzmosás nehezen felderíthető bűncselekmény. Következményei súlyos
hatást gyakorolhatnak az EU gazdaságára és pénzügyi rendszerére. Ezért az EUnak sokrétű megközelítést kell alkalmaznia a pénzmosás és a
terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem terén. Több szinten is fellépésre van
szükség. Tudna említeni egyet ezek közül?


Lehetséges válaszok: 1) a meglévő uniós szabályok hatékony
végrehajtása, 2) összehangoltabb szabályrendszer, 3) uniós
szintű felügyelet, 4) támogatási és együttműködési mechanizmus
a pénzügyi hírszerző egységek számára, 5) az uniós szintű
büntetőjogi rendelkezések érvényesítése és információcsere, 6)
Európa globális szerepének erősítése.

2. kérdés
Az EU összeállította azon kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok
jegyzékét, amelyeknek a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni
küzdelmet célzó rendszerét stratégiai hiányosságok jellemzik. Milyen célokra
szolgál ez a jegyzék? Tudna említeni egyet?


Lehetséges válaszok: 1) az Unió pénzügyi rendszere és belső
piaca integritásának védelme, 2) a belső biztonság megerősítése,
3) a fenntartható fejlődés előmozdítása.

3. kérdés
Hány országot tartalmaz az Európai Unió pénzügyi rendszerére nézve komoly
veszélyt jelentő harmadik országok jegyzéke? (a 2022. március 13-i helyzet
szerint)
A. 20
B. 25
C. 30

13.
2020. május 20.

A 2030-ig tartó időszakra szóló uniós
biodiverzitási stratégia és „a
termelőtől a fogyasztóig” stratégia
elfogadása
1. kérdés
A 2030-ig tartó időszakra szóló biodiverzitási stratégia célja a meglévő
Natura 2000 területek bővítése. Az EU szárazföldi, illetve tengeri területének
mekkora hányada képezi a Natura 2000 hálózat részét?
A. A szárazföldi területek 10%-a és a tengeri terület több mint 8%-a
B. A szárazföldi területek 18%-a és a tengeri terület több mint
8%-a
C. A szárazföldi területek 40%-a és a tengeri terület több mint 8%-a

2. kérdés
„A termelőtől a fogyasztóig” stratégiával a Bizottság ösztönözni kívánja az
EU-ban az ökológiai gazdálkodás nagyobb térnyerését. 2030-ra az összes
mezőgazdasági földterület hány százalékát vonnák ökológiai gazdálkodás
alá?
A. 15%
B. 20%
C. 25%

3. kérdés
2030-ig hány százalékkal kellene csökkenteni a műtrágyahasználatot?
A. Legalább 5%-kal
B. Legalább 10%-kal
C. Legalább 20%-kal

14.
2020. május 27.

A Next Generation EU bemutatása

1. kérdés
Mekkora a Next Generation EU teljes összege (folyó árakon)?
A. 750 milliárd euró
B. 806,9 milliárd euró
C. 853 milliárd euró

2. kérdés
Milyen arányt képviselnek a Next Generation EU keretében az éghajlatváltozás
elleni küzdelemre szánt források?
A. 27%
B. 37%
C. 47%

3. kérdés
Milyen arányt képviselnek a Next Generation EU keretében a digitális átállásra
szánt források?
A. 15%
B. 20%
C. 25%

15.
2020. június 17.

Az uniós oltóanyag-stratégia
bemutatása

1. kérdés
Az oltóanyagok kifejlesztésére és engedélyezésére vonatkozó szokásos
engedélyezési eljárás 10 évet vesz igénybe. A Covid19-világjárvány
sürgőssége miatt ez az eljárás milyen időtartamúra rövidült le?
A. 3–5 év
B. 1–2 év
C. 12–18 hónap

2. kérdés
Mi a COVAX?
A. Covid19-oltóanyagokat fejlesztő gyógyszeripari vállalat.
B. Egy olyan eszköz, amely világszerte igazságos és méltányos
hozzáférést kíván biztosítani a Covid19-oltóanyagokhoz.
C. Az oltóanyagok gyártási folyamatát felülvizsgáló nemzeti
szakértőkből álló csoport.

3. kérdés
Mi a neve annak az európai ügynökségnek, amely értékelte a Covid19oltóanyagok biztonságosságát?
A. Európai Gyógyszerügynökség (EMA)
B. Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)
C. GAVI Oltóanyag-szövetség

16.
2020. június 24.

Az áldozatok jogaira vonatkozó uniós
stratégia (2020–2025) elindítása
1. kérdés
Az áldozatok jogairól szóló uniós stratégia foglalkozik a bűncselekmények
áldozatai gyógyulási folyamatának egyik fontos aspektusával, a helyreállító
igazságszolgáltatási szolgáltatásokkal. Ezek mit fednek?
 A helyreállító igazságszolgáltatási szolgáltatások számos
szolgáltatást
foglalnak
magukban,
például
a
bűncselekmények áldozatai és az elkövetők közötti
közvetítést, a családi csoportkonferenciákat és az ítélkező
köröket. Biztonságos környezetet biztosítanak az áldozatok
számára ahhoz, hogy hallathassák hangjukat.

2. kérdés
Mire vonatkozik ez a szám: 116 006?
A. Az EU-ban 2021 második felében elkövetett kiberbűncselekmények
száma.
B. A megkülönböztetésmentességről szóló speciális rendőrségi képzés
résztvevőinek száma.
C. A bűncselekmények áldozatai számára fenntartott, Európaszerte hívható segélyvonal telefonszáma.

3. kérdés
Nevezze meg az áldozatok jogairól szóló uniós stratégia öt kulcsfontosságú
területének valamelyikét!
 Lehetséges válaszok: 1) a bűncselekmények bejelentése és az
áldozatokkal folytatott kommunikáció, 2) a bűncselekmények
leginkább veszélyeztetett áldozatainak támogatása és
védelme, 3) a kártérítéshez való hozzáférés, 4)
együttműködés és koordináció az igazságügyi és bűnüldöző
hatóságok, az egészségügyi ellátás, a szociális munkások és
más szereplők között, 5) a bűncselekmények áldozatainak
jogai világszerte.

17.
2020. július 1.

Az ifjúsági munkanélküliség elleni
támogató csomag és az európai
készségfejlesztési program bemutatása
1. kérdés
Mit értünk szakképzés alatt?


A szakképzés az egész életen át tartó tanulás egyik alapvető
eleme, melynek keretében a tanulók szert tehetnek az egyes
szakmák gyakorlásához és a munkaerőpiacon való
részvételhez
szükséges
tudásra,
készségekre
és
kompetenciákra. Az EU-ban a felső középfokú oktatásban
részt vevő tanulók mintegy felének képzése szakképzésnek
minősül, és az uniós munkavállalók kétharmadának
továbbképzését vagy átképzését teszi lehetővé. Felkészíti a
fiatal tanulókat életük első munkahelyére, és lehetővé teszi a
felnőttek számára, hogy új készségeket sajátítsanak el és
fejlesszék karrierjüket.

2. kérdés
Hány fiatal lépett be a munkaerőpiacra az ifjúsági garanciának köszönhetően?
A. Több mint 24 millió fiatal
B. Több mint 20 millió fiatal
C. Több mint 16 millió fiatal

3. kérdés
A szociális jogok európai pillérének megvalósítására vonatkozó, 2021.
márciusi cselekvési terv szerint 2030-ig az összes felnőtt hány százalékának
kellene képzésben részt vennie?
A. Legalább 60%
B. Legalább 45%
C. Legalább 55%

18.
2020. július 8.

A hidrogénstratégia és az
energiarendszer integrációjára
vonatkozó uniós stratégia
bemutatása
1. kérdés
Mekkora a hidrogén részaránya Európa jelenlegi energiafogyasztásában?
A. 10%
B. 5%
C. Kevesebb mint 2%

2. kérdés
Az Európai Tisztahidrogén-szövetség egyik fő célkitűzése a tiszta hidrogénre
irányuló beruházások elősegítése. E célból a szövetség egy portfolióban
életképes beruházási projekteket gyűjtött össze. Hány projekt szerepel a
portfolióban?
A. 60
B. 750
C. 900

3. kérdés
Mennyi megújuló hidrogént állítanának elő 2030-ig az EU-ban?
A. 5 millió tonna
B. 10 millió tonna
C. 2 millió tonna

19.
2020. július 21.

Az uniós vezetők megállapodnak a
helyreállítási tervről és a 2021–
2027-es időszakra szóló többéves
pénzügyi keretről
1. kérdés
Mekkora az EU 2021 és 2027 közötti időszakra szóló hosszú távú
költségvetésének teljes összege (folyó árakon)?
A. 1,211 billió euró
B. 0,5 billió euró
C. 3 billió euró

2. kérdés
Az alábbiak közül melyik nem igaz a Next Generation EU-ra?
A. A digitális termékek következő generációjára vonatkozó uniós
program
B. Ideiglenes helyreállítási eszköz a koronavírus-világjárvány társadalmi
és gazdasági következményeinek kezelésére
C. Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz, amely kölcsönt és vissza
nem térítendő támogatást nyújt a tagállamoknak

3. kérdés
Mit értünk „feltételességi mechanizmus” alatt az EU hosszú távú
költségvetésével és a helyreállítási tervvel összefüggésben?
A. Azokat a feltételeket, amelyek mellett a nem uniós országok
hitelkérelmet nyújthatnak be.
B. Azokat a feltételeket, amelyek az uniós költségvetés védelmét
biztosítják, ha valamelyik tagállamban a jogállamiság
elveinek megsértésére kerül sor.
C. Azokat a feltételeket, amelyek mellett a kkv-k fenntartható termékek
előállítására irányuló beruházásokhoz kaphatnak forrásokat.

20.
2020. augusztus 27.

A Covid19-oltóanyag beszerzésére
vonatkozó első szerződés aláírása az
egyik gyógyszeripari vállalattal

1. kérdés
Az Európai Bizottság 2022 közepéig hány adag Covid19-oltóanyagot
biztosított?
A. Akár 4,2 milliárd adag
B. Akár 3 milliárd adag
C. Akár 1,5 milliárd adag

2. kérdés
Hány vállalattal kötött szerződést az Európai Bizottság Covid19-oltóanyagok
biztosítására?
A. 5 vállalattal
B. 8 vállalattal
C. 11 vállalattal

3. kérdés
Eddig hány oltóanyagot hagytak jóvá az EU-ban? Fel tudja sorolni, mely
vállalatokét?



Eddig hat oltóanyagot hagytak jóvá az EU-ban. Ezeket a
következő vállalatok állítják elő: BioNTech és Pfizer, Moderna,
AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV, Novavax és Valneva.

21.
2020. szeptember 18.

A rasszizmus elleni első uniós
cselekvési terv bemutatása
1. kérdés
Mikor nevezték ki a rasszizmus elleni küzdelemmel foglalkozó első uniós
koordinátort?
A. 2020-ban
B. 2021-ben
C. 2022-ben

2. kérdés
Tudna említeni egyet az EU rasszizmus elleni cselekvési tervének céljai közül?


Lehetséges válaszok: 1) a megkülönböztetéssel szembeni
védelmet biztosító uniós szabályok végrehajtásának javítása,
2) képzések a bűnüldöző hatóságok (pl. a nemzeti rendőrség)
számára annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a faji
vagy etnikai profilalkotás és biztosítható legyen a
tisztességes rendfenntartás és védelem, 3) a rasszizmus
megelőzésére és leküzdésére irányuló tagállami nemzeti
cselekvési tervek végrehajtásának megerősítése, 4) az online
gyűlöletbeszéd elleni küzdelem, 5) az uniós személyzet
sokszínűségének
javítása,
az
esetleges
hátrányos
megkülönböztetés megelőzése a felvételi eljárás során, 6) a
civil társadalmi szereplőkkel való partnerség megerősítése.

3. kérdés
Mi az EU mottója, amely a különböző kultúrák, hagyományok és nyelvek
pozitív hatását fejezi ki, és tükrözi az EU rasszizmus elleni cselekvési tervének
elképzeléseit?



„Egyesülve a sokféleségben”

22.
2020. szeptember 23.

Az új migrációs és menekültügyi
paktum bemutatása
1. kérdés
Hányan vándoroltak be az EU-ba 2020-ban?
A. 3,1 millióan
B. 1,92 millióan
C. 530 ezren

2. kérdés
Hány országból érkeztek menedékkérők az EU-ba 2021-ben?
A. Mintegy 140 országból
B. Mintegy 80 országból
C. Mintegy 60 országból

3. kérdés
Melyik három uniós országban volt a legmagasabb az első menedékkérők egy
főre jutó száma 2021-ben?
A. Spanyolország, Olaszország és Görögország
B. Ciprus, Ausztria és Szlovénia
C. Lengyelország, Magyarország és Cseh Köztársaság

23.
2020. szeptember 24.

A digitális pénzügyi szolgáltatásokról
szóló csomag elfogadása
1. kérdés
Az EU egyik nagyratörő célja, hogy a digitális átállás megvalósításával Európa
globális digitális szereplővé váljon. Ezért hoztuk létre a digitális pénzügyi
szolgáltatási stratégiát. Nevezzen meg egy olyan területet, amelyet az EU ezzel
a stratégiával javítani kíván!
 Lehetséges válaszok: 1) határokon átnyúló pénzügyi
szolgáltatások, fogyasztóknak szánt pénzügyi termékek, 2)
adatvezérelt innováció, 3) adatgazdálkodás, pl. adatvédelem és
felügyelet, 4) finanszírozás a kkv-k számára, 5) a pénzügyi
szolgáltatók közötti verseny.

2. kérdés
Mik a kriptoeszközök?
 A kriptoeszközök olyan digitális érték- vagy jogmegjelenítők,
amelyek
egyedi
blokklánc-technológia
alkalmazásával
elektronikusan átruházhatók és tárolhatók. Digitális érmék vagy
tokenek formájában lehet ezeket felhasználni a pénzügyi
szolgáltatásokhoz
való
hozzáférés
céljából
vagy
fizetőeszközként.

3. kérdés
A digitális pénzügyi csomag részeként a Bizottság javaslatot tett a pénzügyi
ágazat digitális működési rezilienciájáról szóló rendeletre. Mi a digitális működési
rezilienciáról szóló rendelet lényege?
A. A cél a felelős innováció és a pénzügyi szolgáltatók közötti verseny
ösztönzése.
B. Megkönnyíti a fogyasztók számára az üzletekben történő fizetést,
továbbá biztonságossá és kényelmessé teszi az e-kereskedelmi
tranzakciókat.
C. Biztosítani kívánja, hogy a pénzügyi rendszer valamennyi
résztvevője rendelkezzen a kibertámadások és egyéb kockázatok
enyhítéséhez szükséges biztosítékokkal.

24.
2020. október 6.

A Nyugat-Balkánra vonatkozó
gazdaságélénkítési és beruházási
terv elfogadása
1. kérdés
Várhatóan milyen összegű finanszírozást fog mozgósítani a Nyugat-Balkánra
vonatkozó beruházási terv?
A. Mintegy 29 milliárd eurót
B. Mintegy 16 milliárd eurót
C. Mintegy 13 milliárd eurót

2. kérdés
Meg tudna nevezni egy területet, amelynek projektjeihez finanszírozást fog
biztosítani a Nyugat-Balkánra vonatkozó beruházási terv?


Lehetséges válaszok: 1) fenntartható közlekedés, 2) tiszta
energia, 3) környezet és éghajlat, 4) digitalizáció, 5) a
magánszektor, 6) humán tőke.

3. kérdés
Az EU pénzügyi és technikai eszközökkel támogatja a nyugat-balkáni
reformok végrehajtását. Mi a neve az egyik olyan kulcsfontosságú
programnak, amelyen keresztül az EU jelenleg ilyen támogatást nyújt?
A. Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA)
B. A vidékfejlesztést célzó előcsatlakozási támogatási eszköz (IPARD)
C. Újjáépítési, fejlesztési és stabilizációs közösségi segítségnyújtás
(CARDS)

25.
2020. október 7.

Új tízéves terv elfogadása az EU-ban
élő romák támogatására
1. kérdés
Hány roma él az EU-ban?
A. Közel 3,5 millió
B. Közel 8 millió
C. Közel 6 millió

2. kérdés
A romák hány százaléka tapasztalt hátrányos megkülönböztetést az elmúlt 5
évben?
A. 31%
B. 41%
C. 51%

3. kérdés
Az EU-ban élő romák támogatására irányuló tízéves terv hét fő cselekvési
területet foglal magában. Meg tud nevezni egyet közülük?


A cselekvési területek a következők: egyenlőség, inkluzivitás,
részvétel, oktatás, foglalkoztatás, egészség, és lakhatás.

26.
2020. október 14.

A vegyi anyagokra vonatkozó új
fenntarthatósági stratégia
elfogadása
1. kérdés
A vegyi anyagok mindennapi életünk alapvető elemei, ám egyes vegyi
anyagok súlyosan károsíthatják egészségünket vagy a környezetet. Az Európai
Bizottság ezért fogadta el a vegyi anyagokra vonatkozó új fenntarthatósági
stratégiát. A vegyi anyagok bizonyos csoportjaira külön jogszabályok
vonatkoznak. Meg tud nevezni egyet közülük?


Lehetséges válaszok: 1) biocid termékek, 2) növényvédő
szerek, 3) gyógyszerek, 4) kozmetikai termékek, 5) endokrin
károsító anyagok stb.

2. kérdés
Melyek a vegyi anyagokra vonatkozó stratégia célkitűzései?


Lehetséges válaszok: 1) az emberek egészségének és a
környezetnek a védelme, 2) biztonságos és fenntartható vegyi
anyagok létrehozása, 3) toxikus anyagoktól mentes környezet
kialakítása.

3. kérdés
Tudna említeni egy példát olyan hétköznapi termékre, amelyben vegyi
anyagok találhatók?


Lehetséges válaszok: 1) gyermekeknek szánt játékok és egyéb
termékek, 2) élelmiszerek, 3) kozmetikai termékek, 4) bútorok,
5) textiltermékek.

27.
2020. október 27.

Az első kifizetések az áprilisban
indított SURE eszközből

1. kérdés
Mi a SURE?
A. A munkanélküliségre, a fellendülésre és a gazdaságra vonatkozó
stratégia (Strategy for Unemployment, Recovery and Economy)
B. Szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő
ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz (Support to
mitigate Unemployment Risks in an Emergency)
C. Az Unió regisztrált foglalkoztatási rendszere (Scheme for the Union’s
Registered Employment)

2. kérdés
Milyen válság vezetett a SURE eszköz elindításához? Melyek az eszköz által
kezelni kívánt főbb területek?
1. A koronavírus-világjárvány
2. A munkahelyek védelme, a foglalkoztatás szintjének
fenntartása, a csökkentett munkaidős foglalkoztatási
programok költségeinek fedezése

3. kérdés
Melyik három ország részesült először a SURE keretében kifizetésből?
A. Spanyolország, Olaszország és Lengyelország
B. Franciaország, Portugália és Szlovénia
C. Görögország, Szlovákia és Németország

28.
2020. november 11.

Az új fogyasztóügyi stratégia
elindítása
1. kérdés
Hogyan fogja az új fogyasztóvédelmi stratégia lehetővé tenni a fogyasztók
számára, hogy aktív szerepet játsszanak a zöld átállásban? Tudna említeni egy
példát?
 Lehetséges válaszok: 1) annak biztosítása, hogy fenntartható
termékek álljanak a fogyasztók rendelkezésére az uniós piacon,
és hogy a fogyasztók jobb információkkal rendelkezzenek ahhoz,
hogy megalapozott döntést hozhassanak, 2) a fogyasztók jobb
tájékoztatása a termékek fenntarthatóságáról, 3) a fogyasztók
védelme bizonyos gyakorlatokkal, például a zöldrefestéssel vagy
a termékek korai elavulásával szemben, 4) a termékek
javításának előmozdítása, valamint fenntarthatóbb és
körforgásos termékek ösztönzése, 5) a vállalkozások ösztönzése
a fenntartható fogyasztás támogatására.

2. kérdés
A fogyasztói kiadások azt a teljes összeget jelentik, amelyet az emberek a végső
árukra és szolgáltatásokra fordítanak. Az EU GDP-jének hány százaléka származik
a fogyasztói kiadásokból?
A. 45%
B. 33%
C. 54%

3. kérdés
Az EU lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy aktív szerepet játsszanak a zöld
átállásban, például úgy, hogy fenntarthatóbb termékeket választanak. Az EU
egyik intézkedése arra irányul, hogy megvédje a fogyasztókat a zöldrefestés
gyakorlatával szemben. Mit jelent a „zöldrefestés” kifejezés?
A. A vállalatok által a textilgyártás során felhasznált vegyi anyagokat
B. Azt a gyakorlatot, hogy a vállalatok hamis látszatot keltenek
termékeik környezeti hatásáról vagy előnyeiről
C. A vállalatok azon gyakorlata, hogy ingyenesen adnak műanyagalapú
ajándéktárgyakat

29.
2020. november 11.

Az első lépések megtétele az európai
egészségügyi unió kiépítése felé
1. kérdés
Az európai egészségügyi unió kiépítésének részeként az EU az e területen
működő két kulcsfontosságú uniós ügynökség válsághelyzetekre való
felkészültségének és reagálásának megerősítését tervezi. Melyik két
ügynökségről van szó?
A. Az Európai Védelmi Ügynökségről és az Európai Vegyianyagügynökségről
B. Az Európai Gyógyszerügynökségről és az Európai
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központról
C. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságról és az Európai Uniós
Kiberbiztonsági Ügynökségről

2. kérdés
Az egészségügyi unió egyik fő eleme a rák elleni küzdelemre irányuló európai
terv. El tudná magyarázni, miről szól ez a terv?


A rák elleni küzdelemre irányuló európai terv célja a rák
megelőzése, valamint annak biztosítása, hogy a rákbetegek, a
túlélők, valamint családtagjaik és gondozóik magas
életminőséget élvezhessenek.

3. kérdés
Melyik országban van az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi
Központ (ECDC) székhelye?
A. Belgiumban
B. Svédországban
C. Lengyelországban

30.
2020. november 12.

Az LMBTIQ-személyek egyenlőségére
vonatkozó első uniós stratégia
bemutatása
1. kérdés
Az Európai Bizottság az LMBTIQ-személyek egyenlőségéről szóló első uniós
stratégia elfogadásával fokozta a mindenki számára biztosítandó
egyenlőségközpontú Unió előmozdítására irányuló intézkedéseit. A stratégia négy
pillérre építve meghatározza a 2025-ig elérendő legfontosabb célkitűzéseket.
Tudja Ön, melyek ezek a pillérek? Tudna említeni olyan területet, ahol további
intézkedésre van szükség?
 Lehetséges válaszok: 1) az LMBTIQ-személyekkel szembeni
megkülönböztetés leküzdése, 2) biztonságuk garantálása, 3)
befogadó társadalmak kialakítása, 4) az LMBTIQ-személyek
egyenlőségére irányuló törekvés előmozdítása világszerte.

2. kérdés
Mit jelent a „szivárványcsalád”?
 A szivárványcsalád olyan család, ahol egy vagy több LMBTIQszemély van a családtagok között, vagy ahol LMBTIQ-személy a
szülő.
Az eltérő nemzeti jogszabályok miatt előfordulhat, hogy a családi
kötelékeket nem minden esetben ismerik el az EU belső határain
belül, ha szivárványcsaládokról van szó. A Bizottság a szülői
státusz
kölcsönös
elismeréséről
szóló
jogalkotási
kezdeményezést fog előterjeszteni, valamint felméri, milyen
lehetséges intézkedésekkel támogathatja az azonos neműek
élettársi kapcsolatának tagállamok közötti elismerését.

3. kérdés
2019-ben az LMBTIQ-személyek hány százaléka tapasztalt hátrányos
megkülönböztetést?
A. 37%
B. 43%
C. 52%

31.
2020. november 25.

A nemek közötti egyenlőségre
vonatkozó cselekvési terv
bemutatása
1. kérdés
Az EU ambiciózus terveket terjesztett elő, hogy külső fellépései révén
előmozdítsa a nemek közötti egyenlőséget és a nők társadalmi
szerepvállalását. A nők és lányok kulcsszerepet játszanak a fejlődés és a
változás előmozdításában. Ugyanakkor számos modern kihívás aránytalan
mértékben sújtja őket. Az éghajlatváltozás miatt lakóhelyelhagyásra
kényszerült lakosság hány százaléka nő?
A. 60%
B. 70%
C. 80%

2. kérdés
Miről szól a Pekingi Nyilatkozat?


Az 1995-ben 189 ország által egyhangúlag elfogadott Pekingi
Nyilatkozatot és Cselekvési Platformot tekintik a nők jogaira
vonatkozó legátfogóbb globális politikai keretnek.

3. kérdés
A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, 2021–2025 közötti időszakra szóló
uniós cselekvési terv részeként 2025-ben az összes új külső fellépés hány
százaléka fogja elősegíteni a nemek közötti egyenlőséget és a nők társadalmi
szerepvállalásának előmozdítását?
A. 62%
B. 76%
C. 85%

32.
2020. december 2.

Javaslat a globális együttműködés új
transzatlanti programjára
1. kérdés
A globális együttműködés új transzatlanti programjának négy kiemelt területe
van. Meg tud nevezni egyet közülük?


Lehetséges válaszok: 1) egészségügyi válaszintézkedések, 2)
zöld vezető szerep, 3) kereskedelem és technológia, 4) globális
fellépés és biztonság.

2. kérdés
Milyen együttműködési tanácsot hozott létre az EU és az USA az említett
program keretében 2021-ben?
A. Védelmi és Biztonsági Tanács
B. Kereskedelmi és Technológiai Tanács
C. Válsághelyzetekre való felkészüléssel foglalkozó tanács

3. kérdés
Az Egyesült Államok nagyobb mértékben ruház be az EU-ban, mint Ázsia
egész területén. Hányszor nagyobb mértékben?
A. Kétszer
B. Háromszor
C. Négyszer
Az Egyesült Államok az EU-ban háromszor annyi beruházást valósít meg,
mint Ázsia egészében.* Az USA-ba irányuló uniós beruházások összege
körülbelül nyolcszorosa az Indiába és Kínába irányuló uniós
beruházásokénak.

33.
2020. december 3.

Az európai demokráciáról szóló
cselekvési terv bemutatása
1. kérdés
Melyek az európai demokráciáról szóló cselekvési terv fő intézkedései?
A. Tisztességes választások, szabad média, küzdelem a
dezinformáció ellen
B. Az emberek ösztönzése a politikai döntéshozatalban való részvételre
és a választásokon való szavazásra
C. A demokrácia megerősítése helyi szinten

2. kérdés
Milyen javaslatokat tartalmaz a szabad és tisztességes választások
védelmére vonatkozóan az európai demokráciáról szóló cselekvési terv?
Tudna említeni egy példát?


Lehetséges válaszok: 1) a politikai hirdetések átláthatóságára
vonatkozó új szabályok, 2) az európai politikai pártok
finanszírozására
vonatkozó
jelenlegi
szabályok
felülvizsgálata, 3) a választási rezilienciára irányuló új közös
uniós mechanizmus a választási folyamatot fenyegető
veszélyek elhárítása érdekében; 4) a tisztelet előmozdítása a
nyilvános vitában, valamint az online gyűlöletbeszéd elleni
küzdelem.

3. kérdés
Az európai demokráciáról szóló cselekvési terv egyik eleme az újságírók és az
emberijog-védők jobb védelme. 2021-ben hány esetben számoltak be
újságírók és médiamunkások elleni fizikai és jogi támadásról a 24 uniós
tagállamban?
A. 147
B. 439
C. 651

34.
2020. december 15.

A digitális szolgáltatásokról szóló
jogszabály és a digitális piacokról
szóló jogszabály bemutatása
1. kérdés
Nevezzen meg néhányat a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály által
bevezetett új szabályok közül!










Lehetséges válaszok:
A jogellenes online tartalmak elleni küzdelmet szolgáló intézkedések,
az illegális árukat és szolgáltatásokat is ideértve.
Az online piactereken az eladók nyomon követésére vonatkozó új
szabályok a bizalom erősítése és a csalók könnyebb felkutatása
érdekében.
Annak biztosítása, hogy a platformokra vonatkozó feltételek mindenki
számára egyértelműek, érthetőek és átláthatóak legyenek, és
alkalmazásuk ne legyen önkényes.
Panasztételi és jogorvoslati jog biztosítása a felhasználóknak a
tartalommoderálásra vonatkozó döntésekkel szemben.
Az alapvető jogok – köztük a szólásszabadság – teljes körű védelme
az interneten.
A platformoknak intézkedéseket kell tenniük olyan kockázatok
csökkentésére, mint a dezinformáció, a választási manipuláció, a nők
elleni online erőszak vagy a kiskorúakat érintő online veszélyek.
A gyermekekről profilalkotással vagy a személyes adatok különleges
kategóriái – például etnikai hovatartozás, politikai nézetek vagy
szexuális irányultság – alapján készült célzott hirdetések tilalma,
valamint az úgynevezett „sötét megoldások” használatának tilalma.
Új rendelkezések, amelyek hozzáférést biztosítanak kutatók számára
a kulcsfontosságú platformok adataihoz a platformok működésének
és az online kockázatok alakulásának vizsgálata érdekében.

34.

2. kérdés
Védi-e az Európai Unió Alapjogi Chartája az online felhasználók személyes
adatait?
A. Igen, de nem említi kifejezetten.
B. Igen, a Charta 8. cikke leszögezi, hogy mindenkinek joga van a
rá vonatkozó személyes adatok védelméhez.
C. Nem, a Chartát naprakésszé kell tenni, hogy az magában foglalja a
személyes adatok teljes körű védelmét.

3. kérdés
Mit fed a „kapuőrök” kifejezés?
A. Olyan platformokat, amelyek jelentős hatást gyakorolnak a
belső piacra, és fontos kapuként szolgálnak az üzleti
felhasználók számára a végfelhasználók eléréséhez.
B. Olyan platformokat, amelyek ellenőrzik, hogy az online tevékenységet
folytató egyéb vállalatok megfelelnek-e az általános adatvédelmi
rendeletnek.
C. Olyan vállalatokat, amelyek speciális ismeretekkel rendelkeznek egy
adott területen.

35.
2020. december 21.

A Bizottság engedélyezi az első
biztonságos és hatásos oltóanyagot
a Covid19 ellen

1. kérdés
Hogy hívják azt a vállalatot, amely a Bizottság által az EU-ban engedélyezett
első Covid19 elleni oltóanyagot létrehozta?
A. BioNTech-Pfizer
B. Moderna
C. AstraZeneca

2. kérdés
A védőoltások segítenek abban, hogy immunrendszerünk legyőzze az
egészségünkre leselkedő gyakori fertőző betegségeket. Tudna említeni olyan
betegségeket, amelyekkel szemben van védőoltás?


Lehetséges válaszok: 1) hepatitisz B, 2) humán
papillomavírus-fertőzés (HPV), 3) influenza, 4) kanyaró,
mumpsz és rubeola, 5) gyermekbénulás, 6) tetanusz, 7)
tuberkulózis

3. kérdés
A felnőtt uniós polgárok hány százalékát oltották be az oltás megkezdése óta
eltelt első évben?
A. 65%
B. 78%
C. 89%

36.
2020. december 27.

Elindul Európában a Covid19 elleni
oltási program

Ön megkapta a védőoltást. Újból dobhat!

37.
2021. január 1.

A vasút európai éve (2021)
1. kérdés
A vasút európai éve ezt a fenntartható, intelligens és biztonságos közlekedési
eszközt helyezte reflektorfénybe. A vasút a személy- és áruszállítás egyik
legfenntarthatóbb
formája.
Az
EU
közlekedéssel
kapcsolatos
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának körülbelül hány százalékát generálja a
vasút?
A. 10%
B. 5%
C. Kevesebb mint 0,5%

2. kérdés
A vasút európai évének egyik eseményeként a Connecting Europe Express
nevű uniós különvonat szelte át a kontinenst 2021. szeptember 2. és október
7. között. Hány országban állt meg a vonat?
A. 20 országban
B. 26 országban
C. 27 országban

3. kérdés
Hányféle nyomtávú vonatból állt a Connecting Europe Express?
A. Három különböző nyomtávú vonatból, amelyet különböző
uniós tagállamok vasúttársaságai üzemeltettek.
B. Négy különböző nyomtávú vonatból, amelyet az uniós tagállamok és
Svájc vasúttársaságai üzemeltettek.
C. Tagállamonként egy-egy nyomtávú vonatból.

38.
2021. január 18.

A Bizottság elindítja az új európai
Bauhaus tervezési szakaszát
1. kérdés
Mi a Bauhaus jelentése?
A. Japán szó, amely a „fenntarthatóságot” jelenti
B. Görög filozófiai irányzat, amely a gazdaság és a társadalom egy
tartós és globális szinten fenntartható formáját írja le
C. 1919 és 1933 között működő német művészeti iskola
*Az új európai Bauhaust a Walter Gropius által 1919-ben Németországban
ezen a néven alapított iskola ihlette, amely a funkcionalitás kísérleti elveit és
az anyagokhoz való hűséget tűzte ki zászlajára. Miután a nácik 1933-ban
bezáratták az iskolát, eszméit széles körben terjesztették a tanítványok és a
munkatársak, köztük Kandinszkij, Klee, Feininger, Moholy Nagy és Mies van
der Rohe.

2. kérdés
Mi az új európai Bauhaus mozgalom három fő értéke?
A. A fenntarthatóság, az esztétika és az inkluzivitás
B. A fenntarthatóság, az integráció és a sokféleség
C. A tisztelet, a haladás és az inkluzivitás

3. kérdés
Az Európai Bizottság mely prioritásához kapcsolódik elsősorban az új európai
Bauhaus mozgalom?
A. A digitális korra felkészült Európa
B. Európai zöld megállapodás
C. Az európai életmód előmozdítása

39.
2021. február 9.

Javaslat a földközi-tengeri térségre
vonatkozó új programra
1. kérdés
A földközi-tengeri térségre vonatkozó új program célja az EU és déli
szomszédsága közötti stratégiai partnerség megújítása és megerősítése. Meg
tudna nevezni legalább egy országot a déli szomszédság országai közül?


Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó,
Palesztina*, Szíria és Tunézia.
*Ez a megnevezés nem értelmezhető a palesztin állam elismeréseként és
nem érinti az egyes tagállamok e kérdésre vonatkozó álláspontját.

2. kérdés
Mennyi pénzt különítettek el a földközi-tengeri térségre vonatkozó program
végrehajtására a 2021–2027-es időszakra?
A. Mintegy 15 milliárd eurót
B. Mintegy 26 milliárd eurót
C. Mintegy 30 milliárd eurót

3. kérdés
Mi a neve annak az 1995-ben aláírt nyilatkozatnak, amely partnerséget hozott
létre az azt aláíró uniós és dél-mediterrán országok között?
A. Barcelonai Nyilatkozat
B. Kairói Nyilatkozat
C. Bejrúti Nyilatkozat

40.
2021. február 17.

A Bizottság javaslatot tesz a HERAinkubátor létrehozására
1. kérdés
Mit jelent a HERA?
A. Az Európai Unió Egészségügyi Evidenciákkal és Kutatással foglalkozó
Hatósága (European Health Evidence and Research Authority)
B. Az Európai Unió Egészségügyi Kiadásokkal és Szabályozással
foglalkozó Hatósága (European Health Expenditure and Regulation
Authority)
C. Az Európai Unió Egészségügyi Szükséghelyzet-felkészültségi
és -reagálási Hatósága (European Health Emergency
Preparedness and Response Authority)

2. kérdés
A HERA-nak két működési módja van. Melyek ezek?
A. A felkészültségi szakasz és a válsághelyzeti szakasz
B. Az elemzési szakasz és a cselekvési szakasz
C. Az előrejelzési szakasz és az operatív szakasz

3. kérdés
Eredetileg mekkora költségvetést különítettek el a HERA-inkubátor számára?
A. 6 milliárd eurót a jelenlegi, 2022–2027-es időszakra
vonatkozó többéves pénzügyi keretből, amelynek egy részét a
Next Generation EU-ból nyújtott kiegészítés biztosítja.
B. 9 milliárd eurót a jelenlegi, 2022–2027-es időszakra vonatkozó
többéves pénzügyi keretből, amelynek egy részét a Next Generation
EU-ból nyújtott kiegészítés biztosítja.
C. 3,5 milliárd eurót a jelenlegi, 2022–2027-es időszakra vonatkozó
többéves pénzügyi keretből, amelynek teljes egészét a Next
Generation EU-ból nyújtott kiegészítés biztosítja.

41.
2021. március 3.

A fogyatékossággal élő személyek
jogairól szóló, 2021–2030-as
stratégia bemutatása
1. kérdés
Mi az első emberi jogi egyezmény, amelyhez az EU csatlakozott?
A. Az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezménye
B. Az Egyesült Nemzetek fogyatékossággal élő személyek
jogairól szóló egyezménye
C. Az Egyesült Nemzetek gyermekjogi egyezménye

2. kérdés
A fogyatékossággal élő személyek hány százaléka áll alkalmazásban az EUban?
A. 60,1%
B. 55%
C. 50,8%

3. kérdés
Létezik-e olyan európai fogyatékossági kártya, amely lehetővé teszi a
fogyatékossági státusz kölcsönös elismerését valamennyi uniós tagállamban?
A. Igen.
B. Nem.
C. Még nem. A Bizottság 2023 végén tesz javaslatot egy 8
tagállamban végzett kísérleti tanulmányra alapozva.

42.
2021. március 4.

A szociális jogok európai pillérére
vonatkozó cselekvési terv
bemutatása
1. kérdés
Hány kulcsfontosságú elvet és jogot határoz meg a szociális jogok európai
pillére?
A. 18
B. 20
C. 25

2. kérdés
A következő három ambiciózus uniós célkitűzés közül melyik nem szerepel a
szociális jogok európai pillérére vonatkozó bizottsági cselekvési tervben?
A. 2030-ra a 20 és 64 év közötti korosztály legalább 78%-a legyen
foglalkoztatott.
B. 2030-ra az összes felnőtt legalább 60%-a felelős munkakört
töltsön be.
C. 2030-ra a felnőttek legalább 60%-a évente vegyen részt képzésben.

3. kérdés
Hány tagállam nyújtotta be a kiemelt szociális célokhoz való hozzájárulásra
vonatkozó nemzeti céljait?
A. 18
B. 23
C. 27

43.
2021. március 9.

Az EU 2030-ra vonatkozó digitális
céljainak bemutatása
1. kérdés
A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz hány százalékát kellene kitűzött
cél alapján az egyes uniós országokban a digitális átállásra fordítani?
A. 20%
B. 22%
C. 25%

2. kérdés
Az alábbiak közül melyik a digitális évtizedhez vezető út 2030-as célkitűzése?
A. A polgárok 90%-a rendelkezzen otthon saját számítógéppel.
B. A lakosság háromnegyede hetente legalább egyszer használja az
internetet.
C. A polgárok legalább 80%-a rendelkezzen legalább alapvető
digitális készségekkel.

3. kérdés
Mi a népszerű elnevezése azoknak az induló vállalkozásoknak, amelyek értéke
meghaladja az 1 milliárd USD-t?
A. Unikornis startupok
B. Rakéta startupok
C. Gepárd startupok

44.
2021. március 24.

Az európai gyermekgarancia
létrehozása
1. kérdés
A szociális jogok európai pillérének melyik elve kapcsolódik az európai
gyermekgaranciához?
A. 16. elv: Egészségügy
B. 11. elv: Gyermekgondozás és a gyermekek támogatása
C. 20. elv: Hozzáférés az alapvető szolgáltatásokhoz

2. kérdés
Mennyi időt vett igénybe, hogy a tagállamok elfogadják az európai
gyermekgaranciát?
A. Egy egész évet
B. Fél évet
C. Kevesebb mint három hónapot

3. kérdés
Az európai gyermekgarancia keretében a Bizottság azt ajánlja, hogy a
tagállamok a rászoruló gyermekek számára biztosítsanak ingyenes és
hatékony hozzáférést az alábbiakhoz: (Nevezzen meg egy területet!)
A.
B.
C.
D.

koragyermekkori nevelés és gondozás,
oktatás és iskolai tevékenységek,
tanítási naponként legalább egy egészséges étkezés,
egészségügyi ellátás.

45.
2021. március 25.

Az uniós ökológiai termelés
fejlesztésére vonatkozó cselekvési
terv bemutatása
1. kérdés
Mit jelent a KAP?
A. Horvát szövetség a beporzók védelmében (Croatian Association in
defence of Pollinators)
B. Közös agrárpolitika (Common Agricultural Policy)
C. Éghajlati és Mezőgazdasági Paktum (Climate and Agriculture Pact)

2. kérdés
Mi az ökológiai gazdálkodás?


Az ökológiai gazdálkodás egy olyan mezőgazdasági módszer,
amelynek célja az élelmiszerek természetes anyagok és
folyamatok felhasználásával történő előállítása.

3. kérdés
Mit ábrázol az uniós ökológiai gazdálkodást azonosító logó?
A. Egy rózsaszín almát
B. Egy sárga virágot
C. Egy zöld levelet

46.
2021. április 14.

A szervezett bűnözés elleni küzdelemre
irányuló stratégia és az
emberkereskedelem elleni stratégia
bemutatása
1. kérdés
A szervezett bűnözés elleni küzdelemre irányuló uniós stratégia meghatározza
azokat az eszközöket és intézkedéseket, amelyek célja, hogy – online és offline
egyaránt – ellehetetlenítsék a bűnszervezetek határokon átívelő üzleti modelljeit
és struktúráit. Tud-e olyan konkrét területet említeni, ahol ilyen intézkedésekre
kerülhet sor kerül?
 Lehetséges válaszok: 1) a bűnüldöző és igazságügyi hatóságok
közötti együttműködés fokozása, 2) nyomozás hatékonyabbá
tétele a szervezett bűnözési struktúrák felszámolása érdekében,
3) annak biztosítása, hogy a bűncselekmény ne legyen kifizetődő,
4) a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás felkészítése a digitális
korra.

2. kérdés
Az elmúlt években elért eredmények ellenére az emberkereskedelem továbbra is
komoly fenyegetést jelent az EU-ban. Az áldozatok többsége nő és lány, akiket az
emberkereskedők szexuális kizsákmányolás céljából kerítettek a hálójukba. Az
áldozatok körülbelül hány százalékát teszik ki a nők és a lányok?
A. 72%
B. 65%
C. 51%

3. kérdés
Meg tudna-e nevezni egyet az európai bűnözői piacok közül?
 Lehetséges válaszok: 1) kábítószerek, 2) emberkereskedelem, 3)
migránscsempészés, 4) csalás, környezeti bűnözés, 5) tiltott
tűzfegyverek, 6) dohánytermékek tiltott kereskedelme, 7)
kiberbűnözéssel kapcsolatos tevékenységek, 8) vagyon elleni
szervezett bűnözés.

47.
2021. április 15.

Az EU és az AKCS-államok közötti új
megállapodásra irányuló tárgyalások
lezárása
1. kérdés
Milyen néven szoktak hivatkozni az EU és az afrikai, karibi és csendes-óceáni
(AKCS) országok között megtárgyalt partnerségi megállapodásra?
A. A Cotonoui Megállapodást követő megállapodás
B. Az AKCS stratégiai partnerségi megállapodás
C. A Loméi Egyezmény

2. kérdés
Hány ország tartozik az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok
Szervezetéhez (AKCSÁSZ)?
A. 69 afrikai, karibi és csendes-óceáni ország
B. 79 afrikai, karibi és csendes-óceáni ország
C. 89 afrikai, karibi és csendes-óceáni ország

3. kérdés
Nevezze meg az EU és az AKCS-államok által megtárgyalt partnerségi
megállapodás alapját képező hat kiemelt terület egyikét!







Lehetséges válaszok:
Emberi jogok, demokrácia és kormányzás az emberközpontú és
jogalapú társadalmakban
Béke és biztonság
Humán és szociális fejlesztés
Környezeti fenntarthatóság és éghajlatváltozás
Inkluzív és fenntartható gazdasági növekedés és fejlődés
Migráció és mobilitás

48.
2021. április 21.

Új szabályokra és intézkedésekre
irányuló javaslat a mesterséges
intelligencia kiválóságon és bizalmon
alapuló megközelítése érdekében

1. kérdés
Az alábbi három, mesterséges intelligenciával kapcsolatos projekt közül
melyiket nem az EU finanszírozta?
A. Az intenzív ellátást igénylő koronavírus-betegek felépülését segítő
neurorehabilitáció
B. A lakásárak előrejelzése
C. Tényellenőrzésre és -felderítésre szolgáló online eszközök

2. kérdés
Mennyi pénzt tervez az Európai Bizottság évente a Digitális Európa és a
Horizont Európa programból mesterséges intelligenciára fordítani?
A. Évi 0,5 milliárd eurót
B. Évi 800 millió eurót
C. Évi 1 milliárd eurót

3. kérdés
Az ipari és személyi kiszolgáló robotok hány százalékát állítják elő Európában?
A. Legalább 50%
B. Legalább 25%
C. Legalább 15%

49
2021. május 5.

Az aktualizált uniós iparstratégia
bemutatása
1. kérdés
Melyik két átállást nevezzük együttesen „kettős átállásnak”?
A. A társadalmi és a politikai átállást
B. A zöld és a digitális átállást
C. A digitális és gazdasági átállást

2. kérdés
Meg tudna nevezni egy olyan területet, ahol az EU-t stratégiai függőség
jellemzi?


Lehetséges válaszok: 1) ritkaföldfémek és magnézium, 2)
vegyi anyagok, 3) szolárpanelek, 4) felhőalapú és
pereminformatikai szoftverek, 5) kiberbiztonság.

3. kérdés
Az EU legalább 137 termék esetében nagymértékben függ a külföldi
beszállítóktól. A függőség tárgyát képző termékek több mint fele három
országból származik. Nevezzen meg egyet a három közül!


Kína, Vietnám és Brazília

50.
2021. május 9.

Az Európa jövőjéről szóló konferencia
hivatalos megnyitása
1. kérdés
Lezárult-e már az Európa jövőjéről szóló konferenciával kapcsolatos munka?
A. Igen. A konferencia végeredményéről szóló jelentést és az
ennek részét képező 49 javaslatot 2022. május 9-én mutatták
be.
B. Nem. A konferencia végeredményéről szóló, 50 javaslatot is
tartalmazó jelentést 2023. május 9-án fogják bemutatni.
C. A konferencia végeredményéről szóló jelentés bemutatásának még
nem tűzték ki a határidejét.

2. kérdés
Mely uniós intézmények fogják nyomon követni a polgárok által Európa
jövőjével kapcsolatban megfogalmazott javaslatokat?


Az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság.

3. kérdés
Mi az Európa jövőjéről szóló konferencia eredményeiről szóló jelentés
mottója?
A. „Az Európa, amelyre mindannyian vágyunk”
B. „A jövő az Ön kezében van”
C. „Éljen Európa!”

51.
2021. május 12.

A levegőre, a vízre és a talajra vonatkozó
szennyezőanyag-mentességi uniós
cselekvési terv elfogadása
1. kérdés
Mit jelent a „szennyezőanyag-mentesség”?
 Az európai zöld megállapodás 2050-re célul tűzte ki a
szennyezőanyag-mentesség elérését, hogy mindannyian toxikus
anyagoktól mentes környezetben élhessünk. Ennek biztosítása
érdekében a szennyezést olyan szintre kell csökkentenünk, amely
már nem káros az egészségre és a természetes ökoszisztémákra,
tehát tiszteletben kell tartanunk bolygónk teherbíró képességét.
Ezt értjük a „szennyezőanyag-mentesség” alatt.

2. kérdés
Mennyivel kell csökkentenünk a tengeri hulladékot ahhoz, hogy 2030-ra javuljon
a vízminőség?
A. 20%-kal
B. 50%-kal
C. 80%-kal

3. kérdés
Hogyan csökkenthetjük a termelésből és a fogyasztásból származó szennyezést?
Nevezzen meg egy intézkedést!
 Lehetséges válaszok: 1) az ipari létesítmények által okozott
szennyezés csökkentése, 2) a mezőgazdaságból származó
szennyezés csökkentése, 3) a legkevésbé szennyező alternatívák
ösztönzése a fogyasztók körében, 4) olyan vegyi anyagok, egyéb
anyagok és termékek gyártása és alkalmazása, amelyek a
tervezésüknél fogva biztonságosak és fenntarthatóak teljes
életciklusuk során, 5) a szennyezés után fizetendő összegek
meghatározása, és az alternatívák alkalmazására vonatkozó
ösztönzők kialakítása.
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2021. május 17.

A fenntartható kék gazdaságra
vonatkozó új megközelítés
bemutatása
1. kérdés
Hány munkahelyet biztosít az európai kék gazdaság (azaz az óceánokkal,
tengerekkel és tengerpartokkal kapcsolatos valamennyi iparág és ágazat
együttesen)?
A. 4,5 milliót
B. 6,5 milliót
C. 8 milliót

2. kérdés
Vízkészletünk hány százaléka található az óceánokban?
A. 85%-a
B. 93%-a
C. 97%-a

3. kérdés
Évente hány tonna műanyag kerül az európai tengerekbe?
A. Mintegy 27 000 tonna
B. Mintegy 15 000 tonna
C. Mintegy 7 000 tonna

53
2021. május 18.

A 21. század társasági adózásáról
szóló közlemény elfogadása
1. kérdés
Az EU-27 teljes adóbevételének hány százaléka származik a munkát terhelő
adókból?
A. Több mint 25%-a
B. Több mint 50%-a
C. Több mint 65%-a
*A tagállamok költségvetései jelentős mértékben támaszkodnak a
munkabérek adóterheire, többek között az EU-27 teljes adóbevételének több
mint 50%-át fedező társadalombiztosítási járulékokra.

2. kérdés
Az OECD szervezet vezető szerepet játszik az adóreformok nemzetközi
koordinációjában. Minek a rövidítése az OECD?
A. Európai Deficitkoordinációs Szervezet (The Organisation for the
European Coordination of the Deficit)
B. Európai Hitelek és Adósságok Szervezete (The Organisation for
European Credits and Debts)
C. Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (The
Organisation for Economic Co-operation and Development)

3. kérdés
Mi a fedőcég?
A. Olyan társaság, amelynek egyetlen tagja van, aki egyedüli részvényes
B. Tényleges gazdasági jelenléttel nem, vagy csak minimális
mértékben rendelkező (iroda és alkalmazott nélküli), valós
gazdasági tevékenységet nem végző vállalkozás
C. Jótékonysági célú vállalkozás

54
2021. június 1.

Az Európai Ügyészség létrehozása
1. kérdés
Hol található az Európai Ügyészség székhelye?
A. Rómában
B. Amszterdamban
C. Luxembourgban

2. kérdés
Tevékenysége első évében körülbelül hány bűnügyi jelentést dolgozott fel az
Ügyészség?
A. Több mint ezret
B. Több mint négyezret
C. Több mint hétezret
A pontos szám 4006.

3. kérdés
Melyik uniós ország állampolgára Laura Codruța Kövesi európai főügyész?
A. Lengyelország
B. Bulgária
C. Románia
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2021. június 2.

Az új schengeni stratégia bemutatása
1. kérdés
Hány ország tagja a schengeni térségnek?
A. 23
B. 26
C. 28

2. kérdés
Mely nem uniós országok tagjai a schengeni térségnek?


Izland, Norvégia, Svájc és Liechtenstein.

3. kérdés
Mely uniós országok nem tagjai a schengeni térségnek?


Bulgária, Románia, Horvátország, Ciprus és Írország.
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2021. június 3.

Javaslat a megbízható és biztonságos
európai digitális személyazonossági keret
létrehozására
1. kérdés
Ki rendelkezhet majd az európai digitális személyazonossággal?
A. Csak az EU-ban székhellyel rendelkező uniós polgárok és üzleti
vállalkozások
B. Csak a schengeni térség 26 országának állampolgárai
C. Bármely olyan uniós polgár, lakos és vállalkozás, aki/amely
rendelkezni kíván azzal

2. kérdés
Az európai digitális személyazonosságra irányuló javaslat értelmében az
uniós országok olyan digitális személyiadat-tárcákat kínálnak a polgárok és a
vállalkozások számára, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy digitálisan
azonosítsák magukat, illetve személyazonossági adataikat és hivatalos
dokumentumaikat elektronikus formában tárolják és kezeljék. Ön szerint mire
lehetne még használni a digitális személyiadat-tárcát?
 Lehetséges válaszok: 1) bankszámlához való hozzáférés, 2)
hiteligénylés, 3) adóbevallás benyújtása, 4) egyetemre való
beiratkozás, 5) életkor igazolása, 6) autóbérlés, 7)
bejelentkezés egy másik uniós ország lakcímnyilvántartásába,
8) SIM-kártya vásárlása, 9) tömegközlekedési bérlet
vásárlása stb.

3. kérdés
A Bizottság több célt tűzött ki a digitális átállás 2030-ig történő
megvalósítása érdekében. E célok értelmében 2030-ban hány polgárnak
kellene elektronikus személyazonosítót (eID) használnia?
A) Az uniós polgárok 70%-ának
B) Az uniós polgárok 75%-ának
C) Az uniós polgárok 80%-ának

57
2021. július 1.

Megkezdődik a digitális Covidigazolvány alkalmazása
1. kérdés
Mit bizonyít a digitális Covid-igazolvány?


Az uniós digitális Covid-igazolvány annak digitális
bizonyítéka, hogy birtokosa 1) megkapta a Covid19 elleni
védőoltást, vagy 2) negatív teszteredménnyel rendelkezik,
vagy 3) felgyógyult a Covid19-ből.

2. kérdés
Meg tud-e nevezni egyet a digitális Covid-igazolvány fő jellemzői közül?


Lehetséges válaszok: 1) digitális és/vagy papírformátumú, 2)
QR-kóddal van ellátva, 3) ingyenes, 4) az összes uniós
országban érvényes, 5) a nemzeti nyelven és angolul van
kiállítva.

3. kérdés
Eddig hány nem uniós ország csatlakozott az uniós digitális Covid-igazolvány
rendszeréhez?
A. 37 nem uniós ország
B. 42 nem uniós ország
C. 48 nem uniós ország
*2022. július végéig 48 nem uniós ország csatlakozott a rendszerhez. Az
ezekben az országokban (és területeken) kiállított Covid-igazolványokat
ugyanolyan feltételekkel fogadják el az EU-ban, mint az uniós digitális Covidigazolványt. Hasonlóképpen, az említett 48 ország elfogadja az uniós
digitális Covid-igazolványt.

58
2021. július 14.

Az „Irány az 55%!” intézkedéscsomag
elfogadása
1. kérdés
Mire vonatkozik a csomag elnevezésében az 55-ös szám?


55%-ra, vagyis arra a célra, hogy 2030-ra az 1990-es
szinthez képest legalább 55%-kal csökkenjen a nettó
üvegházhatásúgáz-kibocsátás.

2. kérdés
Éghajlat-politikai céljaink eléréséhez a közlekedést a kibocsátásmentesség
felé vezető irányba kell terelni. Milyen mértékben kell csökkentenünk a
közlekedésből származó kibocsátást?
A) A klímasemlegesség megvalósításához 2050-re 90%-kal kell
csökkentenünk a közlekedésből származó kibocsátást.
B) A klímasemlegesség megvalósításához 2055-re 95%-kal kell
csökkentenünk a közlekedésből származó kibocsátást.
C) A klímasemlegesség megvalósításához 2030-ra 75%-kal kell
csökkentenünk a közlekedésből származó kibocsátást.

3. kérdés
Megközelítőleg hány új elektromos járművet (tisztán elektromos és hálózatról
tölthető hibrid elektromos autót) vettek nyilvántartásba az Európai Unióban
2020-ban?
A. 1 milliót
B. 1,5 milliót
C. 1,8 milliót
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2021. július 16.

Az uniós erdőgazdálkodási stratégia
bemutatása
1. kérdés
Az EU földterületeinek hány százaléka erdő?
A) 35%
B) 39,1%
C) 43,5%
*Az EU területének 43,5%-a (közel 182 millió hektár) erdő és egyéb fás
terület.

2. kérdés
Hány további fa ültetését vállaltuk 2030-ig az EU-ban?
A) 1 milliárd
B) 2,5 milliárd
C) 3 milliárd

3. kérdés
A faalapú bioenergia jelenleg a megújuló energia fő forrása. A megújuló
energia hány százalékát teszi ki?
A) Az EU megújulóenergia-felhasználásának 50%-át biztosítja
B) Az EU megújulóenergia-felhasználásának 60%-át biztosítja
C) Az EU megújulóenergia-felhasználásának 75%-át biztosítja

60
2021. szeptember 23.

Javaslat az elektronikus eszközök
egységes töltőjére

1. kérdés
A Bizottság harmonizált töltőcsatlakozót javasolt az elektronikus eszközök
számára. Melyik csatlakozó lesz a közös töltőcsatlakozó?


Az USB-C.

2. kérdés
Évente mennyi e-hulladék származik a forgalomból kivont vagy fel nem
használt töltőkből?
A. 11 000 tonna
B. 15 000 tonna
C. 20 000 tonna

3. kérdés
Átlagosan hány mobiltelefon-töltője van egy fogyasztónak?


Három.

61
2021. szeptember 29.

Az uniós küldetésekről szóló
közlemény elfogadása
1. kérdés
Az uniós küldetések új, ambiciózus eszközt kínálnak egyes alapvető kihívások
megoldására. Egyértelmű célokhoz kötöttek, melyeket meghatározott
időkereten belül kell elérni. Hatásukat azáltal fejtik ki, hogy új szerepkört
szánnak a kutatásnak és az innovációnak, ezt pedig az irányítás és az
együttműködés új formáival ötvözik. Elsősorban melyik uniós programhoz
tartoznak az uniós küldetések?
A. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz
B. A Horizont Európa, az EU kutatási és innovációs programja
C. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz

2. kérdés
Az uniós küldetések egyike az „A rák legyőzése – a küldetés lehetséges”
elnevezésű küldetés. A Bizottság célja, hogy a megelőzés, a gyógyítás,
valamint a hosszabb és jobb életet biztosító megoldások révén több mint 3
millió ember életminőségét javítsa. Mikorra kívánja elérni a Bizottság ezt a
célt?


2030-ig.

3. kérdés
A globális szén-dioxid-kibocsátás több mint 70%-áért felelős városok
kulcsszerepet játszanak a klímasemlegesség 2050-ig történő elérésében. Egy
uniós küldetésnek köszönhetően hány város kap támogatást ahhoz, hogy
2030-ig elérjék a klímasemlegességet?
A. 50 város
B. 78 város
C. 100 város

62
2021. október 5.

Az antiszemitizmus elleni első uniós
stratégia bemutatása

1. kérdés
Mióta van a Bizottságnak az antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős
koordinátora?
A. 2005 óta
B. 2010 óta
C. 2015 óta

2. kérdés
Mi a holokauszt héber megfelelője?
A. Shalom
B. Soá
C. Todah

3. kérdés
Jelenleg mekkora zsidó népesség él az EU-ban?
A. Legfeljebb 1,5 millió
B. Legfeljebb 3 millió
C. Legfeljebb 4,5 millió

63
2021. október 12.

Az első zöldkötvény kibocsátása
1. kérdés
Mekkora összeget mozgósított a Bizottság zöldkötvények kibocsátásával?
A. 10 milliárd eurót, amelyből kizárólag a kettős átállás finanszírozható
B. 12 milliárd eurót, amelyből EU-szerte kizárólag zöld és
fenntartható beruházások finanszírozhatók
C. 15 milliárd eurót, amelyből kizárólag a magánszektor támogatása.
finanszírozható

2. kérdés
A nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek keretösszegeinek egy
részét a zöld átállás finanszírozására kell fordítani. Legalább hány százalékát?
A. 25%-át
B. 33%-át
C. 37%-át
*A helyreállítási és rezilienciaépítési tervek keretösszegeinek legalább 37%át a zöld átállásra kell fordítani, sok tagállam azonban ennél is többet kíván
tenni.

3. kérdés
Mekkora költségvetéssel rendelkezik az EU helyreállításának hajtóerejét adó
ideiglenes eszköz, a Next Generation EU?
A. Több mint 750 milliárd euróval
B. Több mint 800 milliárd euróval
C. Több mint 900 milliárd euróval
*A pontos összeg 806,9 milliárd euró
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2021. október 13.

Az EU északi-sarkvidéki politikájának
bemutatása

1. kérdés
Az Északi-sarkvidék kulcsfontosságú stratégiai jelentőséggel bír az Európai
Unió számára mind az éghajlatváltozás és a nyersanyagok, mind pedig a
geostratégiai befolyás terén. Új politikája keretében az EU számos lépést
javasolt a régióval való együttműködés megerősítése érdekében. Tud-e
mondani egy konkrét példát arra, hogy mit tesz az EU ezen a területen?


Lehetséges válaszok: 1) az éghajlatváltozás ökológiai,
társadalmi, gazdasági és politikai hatásainak és a
környezetkárosodásnak a kezelése, 2) az Északi-sarkvidék
környezetének és biológiai sokféleségének védelme, 3) a
koromkibocsátás kezelése, valamint a tengeri szállítás szénés környezeti lábnyomának csökkentése, 4) az Északisarkvidék inkluzív és fenntartható fejlődésének támogatása,
5) a nemzetközi együttműködés megerősítése.

2. kérdés
Ki az Északi-sarkvidék őslakos népe?


Az inuitok.

3. kérdés
Körülbelül hány ember él az északi sarkkörtől északra?
A. 3,5 millió
B. 4 millió
C. 4,5 millió
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2021. november 17.

Rendelet az uniós piacon forgalomba
hozott termékekkel összefüggő erdőirtás
és hulladékszállítás visszaszorításáról, és
új uniós talajvédelmi stratégia
1. kérdés
Nevezzen meg egy olyan terméket, amely az erdőirtás elleni uniós szabályok
hatálya alá tartozik!


Lehetséges válaszok: 1) pálmaolaj, 2) marhahús, 3) szója, 4)
kávé, 5) kakaó, 6) faanyagok.

2. kérdés
Az EU 2020-ban mintegy 32,7 millió tonna hulladékot exportált nem uniós
országokba. Melyik ország importálta a legtöbbet?


Törökország, amelyet India, az Egyesült Királyság és Svájc
követ.

3. kérdés
Az élő szervezetek hány százaléka található a talajban?
A. 5%-a
B. 10%-a
C. 25%-a
*A talaj olyan alapvető ökoszisztéma, amely a bolygón élő összes organizmus
több mint 25%-ának biztosít élőhelyet.
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2021. november 25.

Javaslat a politikai hirdetések
átláthatóságának és targetálásának
tárgyában, valamint javaslat a
vállalatok tőkebevonási
képességének javítására
1. kérdés
Ezek a javaslatok egy szélesebb körű, az európai demokrácia megerősítését
célzó kezdeményezéscsomag részét képezik. A csomag elnevezése:
A. Az európai demokráciáról szóló cselekvési terv
B. A Bizottság demokráciaprogramja
C. A demokráciáról és kormányzásról szóló paktum

2. kérdés
A javaslat szerint a politikai pártok és jelöltjeik politikai reklámjával
összefüggésben a pénzeszközök és a kiadások eredetével kapcsolatos
átláthatóság és elszámoltathatóság növelése érdekében az online
platformoknak:
A. tájékoztatást kell nyújtaniuk a politikai hovatartozásról és a
hirdetések finanszírozásáról.
B. tájékoztatást kell nyújtaniuk a politikai hovatartozásról és a
hirdetések finanszírozásáról, de csak a nemzeti szintű kampányok
esetében.
C. tájékoztatást kell nyújtaniuk a politikai hovatartozásról és a
hirdetések finanszírozásáról, de csak az uniós szintű kampányok
esetében.

3. kérdés
Mikor lesznek a következő európai parlamenti választások?


2024-ben.
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2021. december 1.

A Global Gateway elindítása
1. kérdés
Várhatóan mekkora összegű beruházást fog mozgósítani a Global Gateway,
az intelligens, tiszta és biztonságos összeköttetések világszerte történő
fellendítését célzó európai stratégia?
A. 100 milliárd euró
B. 200 milliárd euró
C. 300 milliárd euró
*A Global Gateway mintegy 300 milliárd euró összegű beruházást fog
mozgósítani a globális infrastrukturális fejlesztés és a zöld és digitális átállás
támogatása érdekében.

2. kérdés
Az Afrikai Unió által 2007-ben elindított, afrikai vezetésű, áttörést jelentő
Nagy Zöld Fal kezdeményezés célja, hogy helyreállítsa a kontinens leromlott
állapotú földterületeit, és több millió ember életkörülményeit javítsa a Száhelövezetben. Mekkora távolságot fog lefedni (az Atlanti-óceán szenegáli
partjaitól az Indiai-óceán partján fekvő Dzsibutiig)?
A. 2000 km-t
B. 8000 km-t
C. 30000 km-t

3. kérdés
Hol nyílt meg az első mRNS-vakcina technológiaátadási központ?
A. Fokvárosban (Dél-Afrika)
B. Dakarban (Szenegál)
C. Abujában (Nigéria)
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2021. december 9.

Az európai szociális gazdaság
fellendülését segítő cselekvési terv
bemutatása
1. kérdés
A szociális gazdasági szervezetek elsődlegesen szociális és környezetvédelmi
célokat szolgálnak, és nyereségük nagy részét visszaforgatják. Körülbelül
hány szociális gazdasági szervezet létezik Európában?
A. 800 000
B. 1,8 millió
C. 2,8 millió

2. kérdés
Milyen típusú szociális gazdasági szervezeteket ismer?


Lehetséges válaszok: 1) szövetkezetek, 2) kölcsönös
önsegélyező társaságok, 3) egyesületek (beleértve a
jótékonysági szervezeteket is), 4) alapítványok vagy 5)
szociális vállalkozások.

3. kérdés
Min fog javítani a szociális gazdaságra vonatkozó cselekvési terv? Meg tud
nevezni egy területet?


Lehetséges válaszok: 1) üzleti környezet: szakpolitikai és jogi
keret, 2) lehetőségek és kapacitásépítés: a finanszírozáshoz
való hozzáférés, a növekedés támogatása, 3) tudatosság: a
szociális gazdaság láthatóságának növelése és pozitív
hatásának előmozdítása.

69
2021. december 9.

Javaslat a gyűlöletbeszéd és a
gyűlölet-bűncselekmények uniós
bűncselekménnyé nyilvánítására
1. kérdés
A gyűlöletbeszéd és a gyűlölet-bűncselekmény különösen súlyos bűncselekmények,
mivel aláássák a közös uniós értékeket és alapvető jogokat. Meg tud nevezni egyet
az uniós értékek közül?
 Az uniós értékeket az Európai Unióról szóló szerződés (2. cikke)
rögzíti, amely kimondja: „Az Unió az emberi méltóság tiszteletben
tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság,
valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó
személyek jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul.”

2. kérdés
Az uniós dimenziójú bűncselekmények olyan különösen súlyos bűncselekmények,
amelyeket Unió-szerte követnek el, és amelyek hatása a nemzeti határokon túl is
érezhető. Ezért nyilvánítják ezeket uniós szinten bűncselekménnyé, és szerepelnek az
EU-Szerződésben. Jelenleg 10 uniós bűncselekményt különböztetünk meg. A
gyűlöletbeszéd és a gyűlölet-bűncselekmények még nem szerepelnek a listán. Meg
tud nevezni egyet az Európai Unióról szóló szerződésben jelenleg szereplő uniós
bűncselekmények közül?
 Lehetséges válaszok: 1) terrorizmus, 2) emberkereskedelem, 3) nők
és gyermekek szexuális kizsákmányolása, 4) tiltott kábítószerkereskedelem, 5) tiltott fegyverkereskedelem, 6) pénzmosás, 7)
korrupció, 8) pénz és egyéb fizetőeszközök hamisítása, 9)
számítógépes bűnözés és 10) szervezett bűnözés.

3. kérdés
Mikor jelentette be Ursula von der Leyen elnök, hogy az uniós bűncselekmények
listáját ki kívánja terjeszteni a gyűlöletbeszédre és a gyűlölet-bűncselekményekre?
 Az Unió helyzetét értékelő 2020. évi beszédében.
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09.12.2021

Javaslat a digitális platformokon
keresztül dolgozók
munkakörülményeinek javítására
1. kérdés
Körülbelül hány ember dolgozik digitális munkaplatformokon keresztül az EUban?
A. Több mint 8 millióan
B. Több mint 18 millióan
C. Több mint 28 millióan
*A digitálisplatform-gazdaság gyors növekedésével ez a szám 2025-re
várhatóan eléri a 43 milliót.

2. kérdés
Hány digitális munkaplatform működik az EU-ban?
A. Több mint 400
B. Több mint 500
C. Több mint 600

3. kérdés
A becslések szerint az EU-ban munkavégzési platformokon keresztül dolgozó
28 millió emberből jelenleg 5,5 millió fő eshet tévesen önfoglalkoztatóként
való besorolás alá. Milyen előnyük származna abból, ha munkavállalónak
minősülnének? Nevezzen meg egyet!


Lehetséges válaszok: 1) garantált pihenőidő és fizetett
szabadság,
2)
biztonság
és
egészségvédelem,
3)
munkanélküliségi, betegségi és egészségügyi ellátás, 4) szülői
szabadság, 5) nyugdíjjogosultság, 6) munkahelyi balesetek és
foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott ellátások.
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2021. december 14.

Javaslat az uniós közlekedési
rendszerek korszerűsítésére
1. kérdés
Hogyan lehetne korszerűsíteni az EU közlekedési rendszerét?


A Bizottság 4 intézkedést javasolt e tekintetben: 1) az
összeköttetések javítása, az utasok és az áruk vasútra és
belvízi utakra való átterelése, 2) a töltőállomások, az
alternatív üzemanyagtöltő infrastruktúra és az új digitális
technológiák kiépítése, 3) a fenntartható városi mobilitás
előtérbe helyezése és 4) annak biztosítása, hogy az utasok
könnyebben választhassanak a különböző közlekedési
lehetőségek közül.

2. kérdés
Mi a TEN-T?


A TEN-T a vasúti és belvízi utak, a rövid távú tengeri hajózási
útvonalak és a szárazföldi utak egész EU-ra kiterjedő
hálózata.
*424 nagyvárost köt össze kikötőkkel, repülőterekkel és vasúti terminálokkal.
Elkészültekor csökkenteni fogja az e városok közötti utazási időt. Az utasok
például a mai 4,5 óra helyett 2,5 óra alatt tehetik majd meg vonattal a
Koppenhága és Hamburg közötti utat.

3. kérdés
Hány kilométernyi vasút található az EU-ban?
A. 101 000 km
B. 201 000 km
C. 301 000 km
(2018. évi adatok, EU-27)
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14.12.2021

Javaslat a schengeni térség
reziliensebbé tételére
1. kérdés
Ön szerint mi az oka annak, hogy a schengeni térség rezilienciáját javítani kell?
Tudna mondani egy okot?


Lehetséges válaszok: 1) az új kihívások, köztük a
népegészségügyi veszélyek kezelésének képessége, 2) annak
biztosítása, hogy a belső határellenőrzések újbóli bevezetése
továbbra is csak a legvégső esetben alkalmazható intézkedés
maradjon, 3) a Covid19-világjárvány tanulságaira építve a
koordináció javítása válság esetén.

2. kérdés
A belső határellenőrzések előre nem látható események esetén történő újbóli
bevezetése kapcsán milyen határidőt javasolt a Bizottság?
A. 30 nap, amely nem hosszabbítható meg
B. 30 nap, amely legfeljebb 3 hónapra meghosszabbítható
C. 30 nap, amely legfeljebb 6 hónapra meghosszabbítható

3. kérdés
Körülbelül hányan lépik át naponta az EU belső határait?
A. Közel 1,5 millióan
B. Közel 2,5 millióan
C. Közel 3,5 millióan
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2021. december 15.

Javaslat a gázpiacok dekarbonizációjára,
a hidrogén alkalmazásának
előmozdítására és a metánkibocsátás
csökkentésére vonatkozó új keretre
1. kérdés
Mi az ember által okozott metánkibocsátás három fő forrása Európában és
világszerte?


A mezőgazdasági tevékenységek, a hulladékgazdálkodás és az
energiaágazat.

2. kérdés
Melyik országgal indította el az EU a globális metánkibocsátás csökkentésére
vonatkozó kötelezettségvállalását?
A. Az Egyesült Államokkal
B. Kanadával
C. Japánnal
*A kezdeményezéshez eddig több mint 100 ország csatlakozott.

3. kérdés
A jelenlegi globális felmelegedés mekkora részét okozza a metánkibocsátás?
A. 20%-át
B. 25%-át
C. 30%-át
*A metán a szén-dioxid (CO2) után a második legnagyobb okozója az
éghajlatváltozásnak, és a jelenlegi globális felmelegedés mintegy 30%-áért
felel
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2022. január 1.

20 éve kerültek forgalomba az
euróbankjegyek és -érmék

1. kérdés
Hány uniós ország pénzneme lett euró az euró bevezetésekor, 2002. január
1-jén?
A. 12
B. 13
C. 14
*Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia,
Írország, Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália és
Spanyolország.

2. kérdés
Melyik uniós ország csatlakozik 2023. január 1-jén az euróövezethez?
A. Románia
B. Bulgária
C. Horvátország

3. kérdés
Hány címlete van az euróérmének?
A. 8
B. 9
C. 10
*Nyolc különböző címlete. 1, 2, 5, 10, 20 és 50 cent, 1 és 2 EUR.
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01.01.2022

Kezdetét veszi az ifjúság európai éve
1. kérdés
Mi a neve annak a kezdeményezésnek, amely lehetőséget nyújt pályázat útján
kiválasztott 18 éves fiataloknak arra, hogy utazási igazolványt kapjanak és
felfedezzék Európát?
A. DiscoverEU
B. Interrail
C. Erasmus

2. kérdés
Melyik program biztosít a 18 és 30 év közötti fiatalok számára finanszírozást
és támogatást ahhoz, hogy akár hazájukban, akár külföldön részt vehessenek
rövid vagy legfeljebb 12 hónapos hosszú távú, közösségek érdekeit szolgáló
projektekben?
A. Európai Szolidaritási Testület
B. ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve)
C. Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest

3. kérdés
Melyik uniós országban volt a legmagasabb a (0 és 29 év közötti) fiatalok
aránya 2019-ben?
A. Írország
B. Ciprus
C. Svédország
*Az EU-27-ben Írországban volt a legmagasabb a fiatalok aránya, 2019
elején közel minden negyedik ír lakos életkora 0 és 29 év között volt (39,0%).
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2022. január 18.

Új kezdeményezések az EU
egyetemeinek jövőre való
felkészítésére
1. kérdés
Hány oktatási intézmény részesül majd az egyetemekre vonatkozó európai
stratégia előnyeiből?
A. 250
B. 500
C. 750
*2024 közepére az uniós költségvetés akár 60 európai egyetemi szövetséget
is támogatni fog, amelyek Európa-szerte több mint 500 egyetemet foglalnak
magukban.

2. kérdés
Hány éves az Erasmus, az EU oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramja?
A. 25
B. 35
C. 45
*Az EU kiemelt oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramja, az Erasmus
2022-ben ünnepli fennállásának 35. évét.

3. kérdés
A sokszínűség, a befogadás és a nemek közötti egyenlőség most fontosabb a
felsőoktatási ágazatban, mint valaha. Az uniós felsőoktatási intézmények
vezetőinek hány százaléka nő?
A. 19%
B. 40%
C. 24%
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2022. február 8.

Javaslat csipekről szóló európai
jogszabályra
1. kérdés
Körülbelül mekkora az EU részesedése a mikrocsipek globális piacán?
A. 10%
B. 20%
C. 30%
*10%. A csipekről szóló uniós jogszabály olyan keretet hoz létre, amellyel a tervek
szerint 2030-ra az EU gyártási kapacitása a világszintű termelés 20%-ára növelhető.

2. kérdés
Mekkora összeget fog mozgósítani a csipekről szóló jogszabály a félvezetők
hiányának kezelése és az Unió technológiai vezető szerepének megszilárdítása
érdekében?
A. Több mint 23 milliárd eurót
B. Több mint 33 milliárd eurót
C. Több mint 43 milliárd eurót
*A csipekről szóló jogszabály több mint 43 milliárd eurónyi köz- és magánberuházást
fog mozgósítani, és intézkedéseket fog bevezetni, hogy az EU a tagállamokkal és
nemzetközi partnereivel együtt felkészüljön az ellátási láncok jövőbeli zavaraira, előre
tudja jelezni azokat, és gyorsan reagálni tudjon rájuk.

3. kérdés
Mondjon egy olyan terméket vagy szolgáltatást, ahol félvezető mikrocsipeket
használnak?
 A félvezető csipek a digitális és digitalizált termékek alapvető
építőelemei. Az okostelefonoktól és autóktól kezdve a kritikus
egészségügyi, energetikai, mobilitási, kommunikációs és ipari
alkalmazásokon és infrastruktúrákon át a csipek központi
szerepet játszanak a modern digitális gazdaságban. Alapvető
fontosságúak a jövő kulcsfontosságú digitális technológiái,
többek között a mesterséges intelligencia, az 5G és a
pereminformatika szempontjából is. Tömören fogalmazva, csipek
nélkül nincs „digitális” világ.
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2022. február 15.

Az európai védelmi csomag
bemutatása
1. kérdés
Mekkora az Európai Védelmi Alap költségvetése?
A. 7 milliárd euró
B. 8 milliárd euró
C. 9 milliárd euró
*A 2021–2027-es időszakra az Európai Védelmi Alap céljára elkülönített
összeg közel 8 milliárd eurót tesz ki. Ebből 2,7 milliárd euró az
együttműködésen alapuló védelmi kutatás, 5,3 milliárd euró pedig a nemzeti
hozzájárulásokat kiegészítő, együttműködésen alapuló képességfejlesztési
projektek finanszírozását szolgálja.

2. kérdés
2022 februárjában a Bizottság számos olyan intézkedést terjesztett elő,
amelyek kritikus fontosságúak az Európai Unión belüli védelem és biztonság,
valamint az integráltabb és versenyképesebb európai védelmi piac
szempontjából. Az alábbi javaslatok közül melyik nem bizottsági javaslat?
A. Az uniós együttműködés keretében zajló védelmi kutatásra és
az így fejlesztett képességekre irányuló beruházások
csökkentése
B. Az uniós együttműködés keretében kifejlesztett védelmi képességek
közös beszerzésének ösztönzése
C. A világűr biztonsági és védelmi dimenziójának megerősítése uniós
szinten

3. kérdés
Milyen előnyökkel járna a védelmi területen a közös közbeszerzés? Nevezzen
meg egyet!
 Például az alábbi előnyökkel: 1) növekedne az európai
országok nemzeti fegyveres erőinek interoperabilitása, 2)
javulna az uniós védelem technológiai és ipari bázisának
versenyképessége.
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2022. február 23.

Javaslat új adatmegosztási
jogszabályra
1. kérdés
A Bizottság az új adatmegosztási jogszabály révén valamennyi gazdasági ágazatra
kiterjedően új szabályokat javasolt arra vonatkozóan, hogy az EU-ban előállított
adatokat ki használhatja fel és ki férhet hozzá azokhoz. Ön szerint milyen potenciális
előnyökkel járhat az új adatmegosztási jogszabály?


Az adatmegosztási jogszabály biztosítja a digitális környezet
méltányosságát, ösztönzi az adatok versenypiacának kialakulását, új utat
nyit az adatvezérelt innováció előtt, és általánosságban hozzáférhetőbbé
teszi az adatokat. Az adatmegosztási jogszabály megerősíti az
adathordozhatósághoz való jogot, valamint megteremti az adatok
különböző szolgáltatások közötti egyszerű másolásának és továbbításának
lehetőségét azokban az esetekben, amikor azokat intelligens tárgyak,
berendezések és eszközök állítják elő. Könnyebb lesz adatokat továbbítani
a szolgáltatóknak, illetve a szolgáltatók között, és ez több szereplőt –
köztük kkv-kat – ösztönöz majd az adatgazdaságban való részvételre.

2. kérdés
Az új szabályok 2028-ig várhatóan tovább fogják növelni az uniós tagállamok GDPjét azáltal, hogy kezelik azokat a jogi, gazdasági és technikai problémákat, amelyek
miatt az adatok nincsenek kihasználva kellő mértékben. Körülbelül mekkora lenne ez
a növekedés?
A.
B.
C.

70 milliárd euró
170 milliárd euró
270 milliárd euró

3. kérdés
A technológia például segítheti a mezőgazdasági termelőket abban, hogy
optimalizálják és növeljék a terméshozamot, hatékonyabbá tegyék a mezőgazdasági
tervezést, megalapozottabb döntéseket hozzanak a szükséges erőforrásokról és
csökkentsék a költségeket. Ezt nevezik precíziós gazdálkodásnak vagy precíziós
mezőgazdaságnak. Milyen adatok lehetnek hasznosak ezen a területen?


Lehetséges válaszok: 1) valós idejű adatok az időjárásról, a hőmérsékletről
és a nedvességről, 2) GPS-jelek, 3) talajadatok, 4) a növények szükségleteire
vonatkozó adatok stb.
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2022. február 25.

Az első szankciócsomag elfogadása
az Ukrajna elleni orosz agressziót
követően
1. kérdés
Melyik uniós politika alapvető eszközei a korlátozó intézkedések vagy
„szankciók”?
A. Fejlesztéspolitika
B. Közös kül- és biztonságpolitika
C. Szomszédságpolitika

2. kérdés
Mikor fogadta el az EU az első korlátozó intézkedést Oroszországgal szemben
Ukrajna miatt?
A. 2014-ben
B. 2018-ban
C. 2022-ben
*Az EU 2014 márciusa óta több lépésben korlátozó intézkedéseket vezetett
be Oroszországgal szemben, a Krím félsziget jogellenes annektálására
válaszul.

3. kérdés
A személyekkel szembeni szankciók
befagyasztása. Mit jelent ez a kifejezés?


egyike

a

vagyoni

eszközök

Vagyoni eszközök befagyasztása: az uniós bankokban a
jegyzékbe vett személyekhez és szervezetekhez tartozó
valamennyi számla befagyasztásra kerül. Ez azt jelenti, hogy
tilos számukra bármely pénzeszköz, illetve vagyoni eszköz
közvetlen vagy közvetett rendelkezésre bocsátása. Ez
biztosítja, hogy az említettek pénzét többé ne lehessen az
orosz rezsim támogatására fordítani, és hogy azok ne
próbálhassanak meg biztonságos menedékre lelni az EU-ban.
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2022. március 2.

Az átmeneti védelemről szóló irányelv
aktiválása az Ukrajnából menekülők
számára
1. kérdés
Mi a lényege az átmeneti védelemről szóló irányelvnek?
 Az átmeneti védelem olyan rendkívüli intézkedés, amelynek célja,
hogy azonnali és átmeneti védelmet nyújtson a nem uniós
országokból érkező, lakóhelyüket elhagyni kényszerült olyan
személyek nagy számban történő érkezése vagy közelgő érkezése
esetén, akik nem tudnak visszatérni származási országukba.

2. kérdés
Az átmeneti védelemről szóló irányelv a volt Jugoszláviában kirobbant konfliktusokat
követően került elfogadásra. Mikor alkalmazták először ezt az irányelvet?
 Az irányelvet első alkalommal 2022 márciusában aktiválták,
válaszul az ukrajnai háborúra.

3. kérdés
Nevezzen meg egy olyan jogot, amelyre az átmeneti védelemben részesülő
személyek jogosultak!
 Lehetséges válaszok: 1) tartózkodási engedély a védelem teljes
időtartamára, 2) hozzáférés a szociális jóléthez, az egészségügyi
ellátáshoz, az oktatáshoz, szálláshelyhez vagy lakhatáshoz, a banki
szolgáltatásokhoz, a menekültügyi eljáráshoz, az átmeneti
védelemről szóló információkhoz, 3) hozzáférés a munkavállaláshoz
(*feltételekhez kötött), 4) jog ahhoz, hogy az átmeneti védelemben
részesülő személy a tartózkodási engedély fogadó uniós tagállam
általi kiállítását követően 180 napos időszakon belül 90 napig
szabadon mozogjon az EU más tagállamaiban, 5) jog ahhoz, hogy az
átmeneti védelemben részesülő személy a tartózkodási engedély
kiadása előtt egy másik uniós országba költözzön, 6) bizonyos
feltételek mellett lehetőség a családoknak az újraegyesítésre.
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2022. március 8.

Javaslat uniós szintű szabályokra a
nőkkel szembeni erőszak és a
kapcsolati erőszak elleni küzdelem
terén
1. kérdés
A Bizottság a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni
küzdelemre vonatkozó uniós szintű szabályokkal többek között az online
erőszakot, köztük az internetes fenyegetést és zaklatást akarja
bűncselekménnyé nyilvánítani. Mit fed le ez a három bűncselekmény?






Az internetes fenyegetés az erőszak modern formája, amelyet
gyakran családtagok vagy azonos háztartásban élő személyek ellen,
vagy akár korábbi partnerek vagy ismerősök követnek el. Az elkövető
jellemzően visszaél a technológiával, hogy kényszerítő és ellenőrző
magatartást, manipulációt és megfigyelést gyakoroljon, ezáltal
növelve az áldozat félelmét, szorongását és a barátoktól és családtól
való fokozatos elszigetelődését.
Az internetes zaklatás az egyének, különösen a nők és lányok elleni
támadásokat, például fenyegetést, sértegetést vagy más támadó
magatartást foglal magába, amelyre jellemzően a közösségi médián
vagy más online szolgáltatásokon keresztül kerül sor.
Az intim vagy manipulált képek beleegyezés nélküli
megosztása az erőszak egy másik modern formája, amely abból áll,
hogy egy másik személy fényképeit, videóit vagy más intim
tartalommal bíró anyagát IKT-eszközökön (pl. közösségi hálózatokon,
mobiltelefonokon) keresztül az adott személy beleegyezése nélkül
hozzáférhetővé teszik, vagy ezt megelőzően intim képeket
manipulálnak, amelynek köszönhetően úgy tűnik, mintha egy másik
személy szexuális tevékenységet folytatna („deepfake”).
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2. kérdés
Ezen a területen az Európa Tanácsnak a nőkkel szembeni erőszak és a
kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló
egyezménye a viszonyítási alap. Milyen néven ismert ez az egyezmény?
A. Genfi Egyezmény
B. Isztambuli Egyezmény
C. Chicagói Egyezmény

3. kérdés
Hány nő (százalék) tapasztalt szexuális zaklatást az EU-ban?
A. 50% – minden második nő
B. 38%
C. 29%
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2022. március 21.

Megállapodás a stratégiai iránytűről
1. kérdés
Melyik szakpolitikai területen dolgozták ki a stratégiai iránytűt?
A. Versenypolitika
B. Regionális politika
C. Biztonság és védelem
*A stratégiai iránytű olyan ambiciózus cselekvési tervet jelent, amelynek
alapján az Európai Unió 2030-ra megerősítheti biztonság- és
védelempolitikáját.

2. kérdés
Mi a stratégiai iránytű, az EU közös biztonság- és védelempolitika
fellépésének négy pillére?
A. „Cselekedjünk”, „Ruházzunk be”, „Lépjünk partnerségbe” és
„Védjük meg”
B. „Elemezzünk”, „Értékeljünk”, „Vegyünk részt” és „Valósítsunk meg”
C. „Építsünk”, „Teszteljünk”, „Fejlesszünk” és „Telepítsünk”

3. kérdés
Mi az uniós gyorstelepítésű kapacitás?
A. 5000 kamerás drón képek és videók készítésére
B. 5000 fős, közvetlen fenyegetésekre való reagálás és
válsághelyzetekre való reagálás céljából bevethető csapat
C. 5000, az EU meghatározott országaiba szánt elsősegélycsomag

84
2022. március 23.

A globális élelmezésbiztonság
javítására irányuló intézkedések
bemutatása
1. kérdés
Mit tett az Európai Bizottság a globális nyersanyagárak ugrásszerű
emelkedésére reagálva, amelyet tovább gyorsított az Ukrajna elleni orosz
invázió?
Az Európai Bizottság rövid és középtávú intézkedéseket terjesztett
elő a globális élelmezésbiztonság fokozása, valamint az uniós
mezőgazdasági termelők és fogyasztók támogatása érdekében.
Például a következőket:
 a gabona Ukrajnából való kijutásának elősegítése,
 az uniós mezőgazdasági termelők és a kiszolgáltatott
helyzetben lévő lakosság támogatása,
 az élelmiszer-termelés fokozása,
 az élelmiszer-kereskedelemre vonatkozó korlátozások
felszámolása,
 élen járás a humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztési
támogatás terén, ami az élelmiszerellátást és az
élelmiszerrendszereket illeti,
 az élelmiszer-ellátásra és az élelmezésbiztonságra vonatkozó
vészhelyzeti tervek kidolgozása.
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2. kérdés
Az EU minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy
hozzájáruljon a globális élelmezésbiztonsághoz. A tervek szerint az EU hány
országban támogatja az élelmiszerrendszerek fenntarthatóságát?
A. 65
B. 70
C. 75
*A 2021–2027-es nemzetközi együttműködési program keretében az EU
mintegy 70 partnerrel együttműködve munkálkodik az élelmiszerrendszerek
fokozott fenntarthatóságán. Ezen túlmenően a 2021 decemberében
Tokióban rendezett „Táplálkozás a növekedésért” csúcstalálkozón az EU és
tagállamai a 2021–2024-es időszakra vonatkozóan az alultápláltság elleni
küzdelem érdekében jelentős, 4,3 milliárd eurós kötelezettséget vállaltak,
melyből legalább 2,5 milliárd euró uniós forrást fordítanak nemzetközi
együttműködésre.

3. kérdés
Az EU élelmiszerrendszerének átalakítására irányuló egyik konkrét célt „a
termelőtől a fogyasztóig” uniós stratégia tartalmazza. Milyen mértékben
kívánja a stratégia csökkenteni a peszticidek használatát és az abból eredő
kockázatokat 2030-ig?
A. 25%-kal
B. 40%-kal
C. 50%-kal

85
23.03.2022

Cselekvési lehetőségek felvázolása a
magas energiaárak közös gázvásárlások
és gáztárolási minimumkötelezettség
útján történő mérséklésére
1. kérdés
A Bizottság 2022 márciusában cselekvési lehetőségeket vázolt fel a magas
energiaárak közös gázvásárlások és gáztárolási minimumkötelezettség útján
történő mérséklésére. Mekkora a minimális gáztárolási szint jövő télre (2022–
2023)?
A. 70%
B. 80%
C. 90%

2. kérdés
Hogyan működne a gyakorlatban az „európai földgáztárolási szolidaritás”?
 Nem minden tagállam rendelkezik földgáztárolóval, de rájuk is
vonatkozik, hogy legalább egy másik tagállam területén
tartsanak fenn minimális tároltgáz-tartalékot, amelyhez
hozzáféréssel rendelkeznek. Amennyiben egy tagállam nem
rendelkezik földgáztárolóval, akkor biztosítania kell, hogy a
területén
működő
üzemeltetők
a
tagállam
éves
gázfogyasztásának
15%-ával
megegyező
mennyiségű
tárolókapacitást tartsanak fenn egy szomszédos tagállamban.
Alternatív megoldásként a tárolókapacitással nem rendelkező
tagállamok tehermegosztó mechanizmust is bevezethetnek.

3. kérdés
Az EU teljes gáztárolási kapacitásának 73%-a 5 tagállamban összpontosul.
Melyek ezek?
A. Németország, Olaszország, Franciaország, Hollandia és Ausztria.
B. Lengyelország, Olaszország, Ausztria, Horvátország és Magyarország
C. Svédország, Belgium, Franciaország, Görögország és Lettország
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2022. március 30.

Javaslat új szabályokra a
körforgásos gazdaság területén
annak érdekében, hogy a
fenntartható termékek váljanak
normává az EU-ban
1. kérdés
Az EU a körforgásos gazdasági modell felé mozdul el, amely fenntarthatóbb
és erőforrás-hatékonyabb termékeken alapul. Mit gondol, fogyasztóként ez
milyen előnyökkel jár az Ön számára?


Például: 1) hosszabb élettartamú termékek, 2) energia-,
erőforrás- és költségmegtakarítás, 3) több információ a
fenntartható döntések meghozatalához.

2. kérdés
A Bizottság javasolta az uniós fogyasztóvédelmi szabályok aktualizálását,
hogy a fogyasztók tájékozott és környezetbarát döntéseket hozhassanak a
termékek vásárlásakor. Az alábbiak közül miről kötelesek a kereskedők
tájékoztatni a fogyasztókat?
A. A termékek fenntarthatóságáról és energiahatékonyságáról
B. A termékek tartósságáról és javíthatóságáról
C. A termékek környezetbarát tervezéséről és éghajlati lábnyomáról

3. kérdés
Évente mennyi textilt dobnak ki az EU-ban?
A. Körülbelül 3 kg/fő
B. Körülbelül 6 kg/fő
C. Körülbelül 11 kg/fő
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09.04.2022

„Kiállás Ukrajna mellett”
adományozói rendezvény
1. kérdés
2022 áprilisában a „Kiállás Ukrajna mellett” elnevezésű globális adományozói
rendezvénynek és kampánynak köszönhetően több mint 10 milliárd euró gyűlt
össze az orosz invázió elől menekülők számára. Melyik városban került sor az
eseményre?
A. Brüsszelben
B. Varsóban
C. Pozsonyban

2. kérdés
Melyik országgal közösen szervezte meg az Európai Bizottság a „Kiállás
Ukrajna mellett” globális adományozói kampányt?
A. Az USA-val
B. Kanadával
C. Ausztráliával

3. kérdés
Mekkora összeg gyűlt össze az adományozóktól a „Kiállás Ukrajna mellett”
adományozói rendezvény során?
A. Több mint 1 milliárd euró
B. Több mint 5 milliárd euró
C. Több mint 10 milliárd euró
A „Kiállás Ukrajna mellett” elnevezésű globális adományozói rendezvény és
kampány jóvoltából 9,1 milliárd eurót sikerült összegyűjteni az orosz invázió
elől menekülő, Ukrajnában vagy más országokban tartózkodó emberek
megsegítésére. Az Európai Bizottság felajánlása 1 milliárd euró volt. Ezen
túlmenően az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank bejelentette, hogy
további 1 milliárd euró kölcsönt ad az invázió miatt otthonukat elhagyni
kényszerülők szükségleteinek kielégítésére.
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09.04.2022

30 éve folynak humanitárius
segítségnyújtási és polgári védelmi
műveletek
1. kérdés
Az EU humanitárius tevékenységének négy alapelve van. Nevezzen meg
egyet!
 Emberiesség, semlegesség, pártatlanság és függetlenség.

2. kérdés
A világ bármely országa, de az Egyesült Nemzetek Szervezete és ügynökségei
vagy az érintett nemzetközi szervezetek is igénybe vehetik az uniós polgári
védelmi mechanizmust. 2021-ben a mechanizmust 114 alkalommal
aktiválták, például a következőkre való reagálás céljából: i. a Covid19
Európában és világszerte, ii. árvizek Belgiumban, iii. erdőtüzek a Földközitengeren, a Nyugat-Balkánon és Ausztriában, iv. hazatelepítések
Afganisztánból, valamint v. földrengés és hurrikán Haitin. Mi volt eddig az
eddigi legnagyobb művelet?


Oroszország Ukrajna elleni agressziója indította el a
mechanizmus létrehozása óta a legnagyobb vészhelyzeti
műveletet.

3. kérdés
A Covid19 és az éghajlatváltozás miatt az elmúlt években drámaian
megnőttek a humanitárius szükségletek. 2021-ben hány ember szorult
humanitárius segítségre az ENSZ becslései szerint ?
A. 150 millió
B. 430 millió
C. 235 millió
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2022. április 27.

Javaslat a jogszerű migrációra
vonatkozó új szakpolitikára
1. kérdés
2070-re a munkaképes korú népesség az EU teljes népességének mekkora
részét fogja kitenni?
A. Megközelítőleg 45%-át
B. Megközelítőleg 55%-át
C. Megközelítőleg 65%-át

2. kérdés
Mely ágazatokban tapasztalható munkaerőhiány az uniós munkaerőpiacon?


Többek között az idegenforgalom, a
informatika és az egészségügy területén

vendéglátás,

az

3. kérdés
Miért van szüksége az EU-nak legális migrációra?


Lehetséges válaszok: 1) az uniós gazdaság helyreállításának
támogatásához, 2) az EU munkaerő-piaci hiányának
kezeléséhez, 3) a demográfiai kihívások kezeléséhez, 4) a
jövőbeli igényekre való felkészüléshez, 5) tehetséges/képzett
munkavállalók vonzásához, 6) az Európába való eljutást
szolgáló biztonságos csatornák létrehozásához, 7) az EU zöld
és digitális gazdaságra való átállásának támogatásához.
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2022. május 3.

Az európai egészségügyi adattér
elindítása
1. kérdés
Az európai egészségügyi adattér az első, az uniós adatstratégia nyomán egy
konkrét területen létrejövő közös uniós adattér. Milyen egyéb területeken
tervezik adatterek létrehozását? Tudna mondani egyet?


A 2020. februári európai adatstratégia 10 stratégiai területen
irányozza elő adatterek létrehozását; ezek az egészségügy, a
mezőgazdaság, a feldolgozóipar, az energia, a mobilitás, a
pénzügy, a közigazgatás, a készségek, az európai nyílt
tudományosadat-felhő, valamint az az ágazatokon átívelő
kiemelt prioritás, miszerint el kell érni a zöld
megállapodásban kitűzött célokat.

2. kérdés
Miért előnyös az európai egészségügyi adattér az Ön számára?






Egészségügyi adataihoz azonnal, ingyenesen hozzáférhet
elektronikus formában.
Adatait nemzeti szinten vagy határokon átnyúlóan
megoszthatja egészségügyi szakemberekkel.
Lehetősége lesz arra, hogy további információkat adjon meg,
kijavítsa a hibákat, korlátozza a hozzáférést, és tájékoztatást
kapjon az adatai felhasználásáról.
Joga lesz a közös európai formátumban kiadott és elfogadott
egészségügyi adatokhoz.
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3. kérdés
Milyen hatásai lesznek az európai egészségügyi adattérnek az orvosok és más
egészségügyi szakemberek szempontjából? Mondjon egy példát!





Gyorsabban férnek hozzá a betegek egészségügyi
dokumentációjához, többek között határokon átnyúlóan is.
A releváns egészségügyi adatokhoz való könnyebb és
gyorsabb hozzáférés révén az egészségügyi szakemberek
javítani tudják az ellátás folyamatosságát.
Könnyebben hozzá tudnak majd férni a különböző
rendszerekből származó egészségügyi adatokhoz is, elkerülve
ezzel az adminisztratív terheket, hiszen többé nem kell
manuálisan másolatot készíteniük a különböző rendszerekben
nyilvántartott dokumentumokról.
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2022. május 9.

Benyújtják az Európa jövőjéről szóló
konferencia zárójelentését
1. kérdés
Körülbelül hány javaslatot fogalmaztak meg az európai polgárok az Európa
jövőjéről szóló konferencia időtartama alatt?
A. 29
B. 49
C. 69
*A strasbourgi záróünnepségen az Európai Parlament, a Bizottság és a
Tanács elnöke 49 ambiciózus és előretekintő általános javaslatot és 326
konkrét intézkedésjavaslatot tartalmazó zárójelentést vehetett át a
konferencia résztvevőitől.

2. kérdés
Milyen témákat vitattak meg a polgárok az Európa jövőjéről szóló
konferencián? Nevezzen meg egyet!


9 fő téma volt: 1) erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság
és foglalkoztatás, 2) oktatás, kultúra, ifjúság és sport, 3)
digitális átalakulás, 4) európai demokrácia, 5) értékek és
jogok, jogállamiság, biztonság, 6) éghajlatváltozás és
környezetvédelem, 7) egészségügy, 8) az EU a világban, és 9)
migráció.

3. kérdés
2021 márciusában három uniós vezető együttes nyilatkozatot írt alá, amely
megalapozta az Európa jövőjéről szóló konferencia elindítását. Ki volt az
említett három uniós vezető?


Az Európa jövőjéről szóló konferenciáról szóló együttes
nyilatkozatot David Sassoli, az Európai Parlament egykori
elnöke, az Európai Unió Tanácsa nevében António Costa
portugál miniszterelnök, valamint Ursula von der Leyen, a
Bizottság elnöke írta alá.

92
2022. május 11.

Javaslat új uniós jogszabályra a
gyermekek online szexuális
bántalmazásának megelőzése és az
ellene folytatott küzdelem terén
1. kérdés
2010-ben 23 000 bejelentés érkezett a gyermekek szexuális bántalmazásáról az EUban. Megközelítőleg mekkora volt ez a szám 2020-ban?
A. Több mint 250 000
B. Több mint 500 000
C. Több mint 1 millió
*Az elmúlt években ugrásszerűen nőtt a szexuális zaklatásról szóló bejelentések
száma. Számos esetben a visszaélésre csak akkor derül fény, ha az elkövető tetteit
az interneten felderítik. A Bizottság új uniós jogszabályra tett javaslatot annak
érdekében, hogy támogassa az online szolgáltatókat a gyermekek online szexuális
bántalmazásának hatékonyabb felderítésében, bejelentésében és megelőzésében.

2. kérdés
Az EU új uniós jogszabályra tett javaslatot a gyermekek online szexuális
bántalmazásának megelőzése és az ellene folytatott küzdelem érdekében. Kikre
vonatkoznak majd az új szabályok?
 A javasolt szabályok az EU területén szolgáltatásokat nyújtó online
szolgáltatókra, nevezetesen tárhelyszolgáltatásokra és személyközi
kommunikációs
szolgáltatásokra
(például
üzenetküldő
szolgáltatásokra), mobilalkalmazás-áruházakra és internethozzáférést nyújtó szolgáltatókra vonatkoznak.

3. kérdés
A gyermekek jogait a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény, valamint az Európai
Unió Alapjogi Chartája rögzíti. Meg tud-e nevezni a gyermekeket megillető jogok közül
egyet?
 Lehetséges válaszok: 1) az élethez való jog, 2) a névhez és az
állampolgársághoz való jog, 3) a személyazonossághoz való jog, 4)
megkülönböztetésmentesség, 5) a családhoz való jog, 6) egészség,
7) a bántalmakkal szembeni védelem, 8) oktatás, 9)
gondolatszabadság, 10) az információkhoz való hozzáférés.
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2022. május 18.

A REPowerEU bemutatása
1. kérdés
Tudna-e
mondani
egy
példát
arra,
energiafogyasztásunkat a mindennapok során?


hogyan

csökkenthetjük

Sokféle módon csökkenthetjük. Például: 1) csökkenthetjük a
fűtési hőmérsékletet vagy használhatjuk kevesebbet a
légkondicionáló berendezést, 2) gazdaságosabban vezetünk,
3) nagyobb arányban állhatunk át a tömegközlekedésre és
aktív mobilitásra, 4) hatékonyabban használjuk a háztartási
készülékeinket.

2. kérdés
Melyek azok a rövid távú intézkedések, amelyeket az EU a REPowerEU
tervében javasolt annak érdekében, hogy véget vessen az orosz fosszilis
tüzelőanyagoktól való függőségnek? Nevezzen meg egyet!


Lehetséges válaszok: 1) energiatakarékosság, 2) közös gáz-,
LNG- és hidrogénbeszerzés, 3) új energetikai partnerségek
megbízható beszállítókkal, 4) a nap- és szélenergia-projektek
gyors megvalósítása, 5) a biometán-termelés növelése, 6) a
gáztárolók feltöltése 2022. november 1-jéig a kapacitások
80%-ára.

3. kérdés
Mely országokkal írt alá a Bizottság 2022 júniusában háromoldalú egyetértési
megállapodást az Európába irányuló földgázexport biztosítása érdekében?
A. Egyiptommal és Izraellel
B. Norvégiával
C. Algériával
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18.05.2022

A védelmi beruházások hiányosságainak
elemzése és javaslatok további
intézkedésekre az európai védelmi ipari
és technológiai bázis megerősítése terén
1. kérdés
Melyek a fő védelmi beruházási hiányok az EU-ban? Nevezzen meg egyet!


Beruházási hiányok a következő területeken mutatkoznak:
védelmi kiadások, védelmi ipar és védelmi képességek.

2. kérdés
A Bizottság javaslatot tett egy célzott, rövid távú eszközre, amely arra
ösztönzi a közös közbeszerzésre nyitott tagállamokat, hogy egymással
együttműködve szüntessék meg a legsürgetőbb és legkritikusabb
hiányosságokat. Mekkora összeget szándékozik a Bizottság befektetni ebbe a
programba?
A. 250 millió eurót
B. 500 millió eurót
C. 750 millió eurót

3. kérdés
Mekkora összeget költöttek az uniós tagállamok 2020-ban védelmi célokra?
A. 50 milliárd eurót
B. 100 milliárd eurót
C. 200 milliárd eurót
*Több mint 200 milliárd eurót költöttek. 2021-ben az összesített kiadásaik a
becslések szerint 220 milliárd euróra nőttek.
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2022. május 18.

Stratégiai partnerség az Öböl-menti
államokkal
1. kérdés
Melyik ország nem tagja az Öböl-menti Együttműködési Tanácsnak?
A. Bahrein
B. Jordánia
C. Kuvait

2. kérdés
Mikor írták alá az Európai Gazdasági Közösség és az Öböl-menti
Együttműködési Tanács közötti együttműködési megállapodást?
A. 1988-ban
B. 1989-ben
C. 1990-ben

3. kérdés
Tud-e mondani egy olyan területet, amelyre kiterjed az EU és az Öböl menti
térség közötti partnerség?


A partnerség különböző területekre terjed ki, például:
kereskedelem és beruházás, közlekedés, energia, digitalizáció,
kutatás és innováció, űrkutatás, zöld átállás, regionális
biztonság, humanitárius segítségnyújtás, jogállamiság és
emberi jogok.
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2022. május 23.

Közlekedési vészhelyzeti terv
elfogadása, amely konkrét
intézkedéseket tartalmaz az uniós
közlekedés védelmére válság idején
1. kérdés
Minek a rövidítése az EASA?
A. Stratégiai autonómiára vonatkozó európai cselekvési terv (European
Action Plan for Strategic Autonomy)
B. Európai Szövetség a Fenntartható Mezőgazdaságért (European
Association for Sustainable Agriculture)
C. Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (European
Union Aviation Safety Agency)
*Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége a polgári repülés
biztonságáért felelős uniós ügynökség. Célja a legmagasabb szintű közös
biztonsági és környezetvédelmi normák elérése a polgári repülésben,
valamint a lehető legbiztonságosabb repülés biztosítása.

2. kérdés
A Bizottság azon dolgozik, hogy válság idején megerősítse az uniós
közlekedés rezilienciáját. Az általa javasolt, közlekedésre vonatkozó
vészhelyzeti terv levonja a Covid19-világjárvány tanulságait, és figyelembe
veszi az Ukrajna elleni orosz katonai agresszió kezdete óta az uniós
közlekedési ágazat előtt álló kihívásokat. 10 fő intézkedést tartalmaz.
Nevezzen meg egyet!


Lehetséges válaszok: 1) az uniós közlekedési jogszabályok
hozzáigazítása a válsághelyzetekhez, 2) a közlekedési ágazat
megfelelő támogatásának biztosítása, 3) az áruk,
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szolgáltatások és személyek szabad mozgásának biztosítása,
4) a menekültáradat kezelése, valamint a külföldön rekedt
utasok és közlekedési dolgozók hazaszállítása, 5) a minimális
összekapcsoltság és az utasvédelem biztosítása, 6) a
közlekedési információk megosztása, 7) a közlekedéspolitikai
koordináció megerősítése, 8) a kiberbiztonság megerősítése,
9) közlekedési vészhelyzeti teszt, 10) együttműködés a
nemzetközi partnerekkel.

3. kérdés
Mik a zöld sávok?
A. Sávok és hidak az állatok számára az EU-n belül az autópályákon való
biztonságos átkeléshez
B. Sávok a Covid19-oltóanyagok uniós országokba történő szállításához
C. Az áruk folyamatos áramlását biztosító határátkelőhelyek
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2022. május 23.

Javaslat a korlátozó intézkedések
megsértésének bűncselekménnyé
nyilvánítására, valamint a korlátozó
intézkedéseket megsértő személyek
és más bűnözők vagyoni eszközeinek
befagyasztására és elkobzására
1. kérdés
2022 márciusában az EU munkacsoportot hozott létre az orosz és belarusz
oligarchákkal szembeni szankciók végrehajtásának koordinálására. Mi ennek
a munkacsoportnak a neve?
A. ‘'Confiscate and dispose’ („Elkobzás és eltávolítás”) munkacsoport
B. „Trace and freeze” („Felkutatás és befagyasztás”) munkacsoport
C. „Freeze and Seize” („Befagyasztás és lefoglalás”)
munkacsoport

2. kérdés
Hány személyt szankcionált eddig (2022 júliusáig) az EU az Ukrajna területi
integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető
intézkedések miatt?
A. 905
B. 1212
C. 1342
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3. kérdés
A gazdasági szankciók részeként az EU több import- és exportkorlátozást
vezetett be Oroszországgal szemben. Milyen árukat nem lehet Oroszországba
exportálni az EU-ból? Nevezzen meg egyet!
A szankcionált termékek jegyzékén többek között a következők
szerepelnek:
 élvonalbeli technológia (pl. kvantumszámítógépek és fejlett
félvezetők, csúcskategóriás elektronikai termékek és
szoftverek)
 bizonyos típusú gépek és szállítóeszközök
 az olajfinomításhoz szükséges meghatározott termékek és
technológiák
 energiaipari berendezések, technológiák és szolgáltatások
 a légi közlekedési ágazatban és az űriparban használt
termékek és technológiák (pl. légi járművek, repülőgépekhez
és helikopterekhez szükséges alkatrészek vagy bármilyen
típusú berendezés, sugárhajtómű-üzemanyag)
 tengeri navigációs termékek és rádiókommunikációs
technológiák
 számos kettős felhasználású termék (azaz polgári és katonai
célokra egyaránt felhasználható termékek), például drónok és
drónokhoz használt szoftverek vagy titkosítási eszközök
 luxuscikkek (pl. luxusautók, órák, ékszerek)
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2022. június 7.

Politikai megállapodás a nemek
közötti egyensúlyról a vállalati
vezetőtestületekben
1. kérdés
Milyen metaforával fejezzük ki annak a láthatatlan akadálynak a leküzdését,
amely megakadályozza a nőket abban, hogy vezető pozíciókba kerüljenek?
A. Szertefoszlott álmok
B. Az üvegplafon áttörése
C. Szakítás a hagyományokkal

2. kérdés
A nem-ügyvezető vállalati vezetőtestületi tagok csupán egyharmada nő, az
ügyvezető testületekben pedig számuk még ennél is kevesebb. A nemügyvezető igazgatók körében a nemek közötti egyensúly javításáról szóló
irányelvjavaslat célul tűzi ki az uniós tőzsdén jegyzett uniós társaságok
számára a nemek közötti egyensúly javításának felgyorsítását. Mi a konkrét
cél?
A. A nem-ügyvezető igazgatók körében 50%, az összes igazgatói pozíció
esetében pedig 43% legyen az alulreprezentált nem aránya
B. A nem-ügyvezető igazgatók körében 45%, az összes igazgatói pozíció
esetében pedig 38% legyen az alulreprezentált nem aránya
C. A nem-ügyvezető igazgatók körében 40%, az összes igazgatói
pozíció esetében pedig 33% legyen az alulreprezentált nem
aránya

3. kérdés
Mikorra tervezi az Európai Bizottság elérni, hogy saját vezetésének minden
szintjén megvalósuljon a nemek paritása (50%)?
A. 2023 végéig
B. 2024 végéig
C. 2025 végéig
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2022. június 16.

A dezinformáció visszaszorítását
célzó gyakorlati kódex megerősítése
és átfogóbbá tétele
1. kérdés
Kire vonatkozik a dezinformáció visszaszorítását célzó gyakorlati kódex?
A. A kódexet aláíró online platformokra, vezető technológiai
vállalatokra és reklámipari szereplőkre
B. A felhasználókra
C. A bűnüldöző hatóságokra

2. kérdés
Az alábbi vállalkozások közül melyik nem aláírója a dezinformáció
visszaszorítását célzó megerősített uniós gyakorlati kódexnek?
A. Clubhouse
B. TikTok
C. Weibo

3. kérdés
Mi a dezinformáció általánosan elfogadott meghatározása?
A. Hírnek tűnő hamis történetek, amelyeket az interneten vagy más
médiumon terjesztenek, és amelyeket általában politikai nézetek
befolyásolására vagy viccnek szánnak.
B. Olyan hamis vagy félrevezető tartalom, amelyet káros szándék nélkül
osztanak meg, ám hatásai ettől még lehetnek károsak.
C. Olyan hamis vagy félrevezető tartalom, amelyet
megtévesztés, illetve gazdasági vagy politikai haszonszerzés
szándékával terjesztenek, és amely kárt okozhat a
nyilvánosságnak.
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2022. június 30.

Politikai megállapodás a külföldi
támogatások által az egységes piacon
okozott torzulások kezeléséről szóló
rendelet tárgyában
1. kérdés
Mi a külföldi támogatásokról szóló rendelet célja?
A. A támogatások WTO-szabályoknak való megfelelésének előmozdítása.
B. A harmadik országokra hatást gyakorló uniós források odaítélésének
szabályozása.
C. A belső piacon harmadik országok által nyújtott támogatásokkal
okozott torzulások kezelése.

2. kérdés
Miért csak a külföldi támogatásokat értékeli a külföldi támogatásokról szóló
rendelet?
A. Mivel a külföldi támogatások károsabbak, mint az EU-ban nyújtott
támogatások.
B. Mivel az EU-ban nyújtott támogatások értékelése az állami
támogatásokra vonatkozó uniós szabályok alapján már
biztosított.
C. Mivel a harmadik országok is értékelik az uniós támogatások
gazdaságukra gyakorolt hatását.

3. kérdés
Amennyiben a Bizottság a külföldi támogatásokról szóló rendelet alapján külföldi
támogatást azonosít, a támogatást automatikusan betiltja?
A. Igen, a támogatásra automatikusan tilalom vonatkozik.
B. Igen, a támogatásra automatikusan tilalom vonatkozik, amint
megállapítást nyer, hogy torzítja a belső piacot.
C. Nem, a rendelet nem tartalmazza a támogatások automatikus
tilalmát, hanem azok negatív és pozitív hatásait eseti alapon
értékelni kell.
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2022. július 19.

A csatlakozási tárgyalások
megkezdése Albániával és ÉszakMacedóniával
1. kérdés
Melyek a jelenlegi (2022 júliusában) tagjelölt országok?
a. Izrael, Örményország, Marokkó, Ausztrália
b. Albánia, Észak-Macedónia, Moldova, Montenegró, Szerbia,
Törökország és Ukrajna
c. Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Grúzia

2. kérdés
Melyik ország csatlakozott legutóbb az EU-hoz, és mikor?


Horvátország, 2013. július 1-jén.

3. kérdés
Összesen hány fejezetből tevődnek össze az uniós csatlakozási tárgyalások?
A. 25
B. 35
C. 45

