
*** 
A Republikon Intézet rendszeresen ismétlődő konferenciáin túl elindítja a Republikon NextGen című rendezvénysorozatot, amit teljes egészében 

gyakornokok rendeznek. A gyakornoki program az Intézet egyik kiemelt kezdeményezése, melynek keretében 2012 óta minden ősszel, tavasszal és 
nyáron biztosít szakmai lehetőséget olyan fiatalok számára, akik érdeklődnek a társadalomtudományok és a közéleti folyamatok iránt. A Republikon 
NextGen lehetővé teszi, hogy a gyakornokok a saját preferenciáiknak megfelelően dolgozzák ki a rendezvény témáját, koncepcióját és hogy maguk 

keressék fel az előadókat. A rendezvény megszervezése tehát nemcsak egy gyakorlati feladat, hanem egy lehetőség is arra, hogy fiatal 
munkatársaink különböző témák köré szervezett konferenciák által teret adjanak gondolataiknak. 

 

 

 

 

 

Magyarország: szabálykövető vagy szabályalkotó?  

Magyarország jövője az Európai Unióban és Orbán Viktor szerepe ennek alakulásában  

A CEU Debate society és a Republikon NextGen* közös eseménye 

Az esemény regisztráció köteles, részvételi szándékukat kérjük a következő címen jelezzék 

republikon@republikon.hu! Határidő: November 30.  15:00 óra. 

 

Sokan úgy gondolják, Orbán Viktor Brüsszel-ellenes narratívája kifelé vezeti Magyarországot az Európai 

Unióból.  Az ország helyzete az EU alapelveivel történő szembemenésén túl, a nemzetiségi hangnemmel 

takarózva is ambivalenssé válhat. De mi történik abban az esetben, ha kiderül, hogy Orbán Viktor az, aki 

jövőbe lát és újító módon megy szembe a normákkal?  Hogyan alakulhat Magyarország helyzete az 

Európai Unióban? Folytathatja-e a kormány ezt a politikát komolyabb következmények nélkül?  

 

Helyszín: CEU Nádor 15, N106 

Dátum: 2016. december 1, csütörtök 

Az előadás nyelve: angol 

 

17:45-18:00 Regisztráció 

18:00 – 18:10 Megnyitó 

 Gyuris Dóra – Republikon Intézet  

 Balázs Dezsényi – Elnökségi tag CEU Debate Society 

 Borbély Réka – CEU diák, Republikon gyakornok  

18:15 – 19:00 Bevezető beszédek 

 Dr Balázs Péter – CEU, Center for European Neighbourhood Studies igazgató 

 Dr. Fehér M. Zoltán – skype  - Europe Varietas Insititute stratégiai igazgató 

 Dr Ádány Tamás – Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi kar, egyetemi docens 

19:00 – 19:30 Kérdések és vita 

A rendezvényen való részvétel ingyenes. 

Kérjük hozzanak magukkal személyi igazoló okmányt, melyet a CEU bejáratánál kell felmutatni! 
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