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Polgár és politika Európában / 

Le citoyen et la politique en Europe / 

Bürger und Politik in Europa /  

Citizens and Politics in Europe 

 
Nemzetközi konferencia a Károlyi József Alapítvány szervezésében, a Mois de la Francophonie- val egy időben 

        Colloque international organisé par la Fondation Joseph Károlyi, lors du « Mois de la Francophonie » 

           Internationale Konferenz organisiert von der Joseph Károlyi Stiftung, während des Mois de la Francophonie 

International Conference organized by the Jozsef Károlyi Foundation during the « Mois de la francophonie » 

 

Támogatók / Soutiens / Unterstützung / Supported by:   
Francia Nagykövetség, Osztrák Kultúrfórum, Olasz Kultúrintézet,  

Wallonie-Bruxelles International, Konrad-Adenauer-Stiftung-Budapest, Hanns Seidel Stiftung Budapest, 

 Fondation Robert Schuman, Paris 
  

2023. március 24. péntek, március 25. szombat 

Vendredi 24 mars 2022–  Samedi 25 mars 

Freitag den 24. März 2022–  Samstag den 25. März  

Friday, March 24th 2022– Saturday, March 25th  

 10:00–17:00; 9:00–13:30 
 

PROGRAM 

 
Péntek / Vendredi / Freitag / Friday 

 
9:30 Érkezés, regisztráció / Arrivées, enregistrement / Arrivals, registration 

 

10:00   Megnyitó és köszöntő beszédek /  Ouverture et discours  / Opening and welcome speeches 

 

Moderátor / Modérateur: KÁROLYI György  

 

BALÁZS Zoltán: “A mester és a tanítványok. A politikai nevelés iskolája / Le maître et ses disciples. L’école de 

l’éducation politique/ Der Meister und die Jünger. Die Schule der politischen Bildung/ The master and the disciples. 

The school of political education” 

 

OROSS Dániel: “A politika és a magyar fiatalok / Les jeunes Hongrois et la politique / Die jungen Ungarn und 

Politik / The young Hungarian and politics” 

 

SZÉKELY Levente: “A láthatatlan többség – az ifjúság politikai részvétele és aktivizmusa / La majorité invisible – 

participation politique et activisme des jeunes / Die unsichtbare Mehrheit -Politische Beteiligung und Aktivismus 

junger Menschen / The invisible majority – Political participation and activism of young people” 

 

Dave SINARDET (à confirmer): “Vote obligatoire en Belgique? Un instrument d’engagement politique?/ Kötelező 

szavazás Belgiumban? A politikai szerepvállalás eszköze / Wahlpflicht in Belgien? Ein Instrument für politisches 

Engagement?  / Compulsory voting in Belgium? An instrument for political participation?” 

Vita/ Discussions 



13:00–14:00 Ebéd / Déjeuner / Mittagessen / Lunch 

 

Moderátor: BALÁZS Zoltán 

 

14:00 

Manon PISANI: “Engagement et participation démocratique des jeunes en France / A fiatalok elkötelezettsége és 

demokratikus részvétele Franciaországban / Engagement und demokratische Teilhabe junger Menschen in Frankreich 

/ Engagement and democratic participation of young people in France” 

 

Janine HEINZ: “Junge Menschen und Demokratie in Österreich. Demokratiezufriedenheit, Beteiligung und 

Mediennutzung 16- bis 26-Jähriger zwischen 2018 und 2022 / A fiatalok és a demokrácia Ausztriában. A 

demokráciával való elégedettség, a részvétel és a média használata a 16–26 évesek körében 2018 és 2022 között / Les 

jeunes et la démocratie en Autriche. Satisfaction démocratique, participation et utilisation des médias par les jeunes 

de 16 à 26 ans entre 2018 et 2022 / Young people and democracy in Austria. Democracy satisfaction, participation, 

and media use of 16 to 26-year-olds between 2018 and 2022” 

 

Numa ROUSSY, Lara ATASSI : “La Suisse, une démocratie parfaite? Les enjeux de la participation des jeunes 

dans une démocratie directe / Svájc, a tökéletes demokrácia? A fiatalok részvételének kihívásai a közvetlen 

demokráciában / Die Schweiz, eine perfekte Demokratie? Die Herausforderungen von Jugendbeteiligung in einer 

direkten Demokratie / Switzerland, a perfect democracy? Challenges of youth participation in a direct democracy” 

 

16:00 Kávészünet / Kaffeepause / Pause café / Coffee break 

 

Moderátor: OROSS Dániel 

 

 

BENE Márton: “Hogyan befolyásolja a virális politikai kommunikáció a demokráciát ? / Comment la 

communication politique virale affecte-t-elle la démocratie? / Wie beeinflusst die virale politische Kommunikation die 

Demokratie? / How does viral political communication affect democracy?” 

 

Julien BOYADJIAN: “Le numérique est-il un levier à l'engagement citoyen de la jeunesse en France? / Digitális 

technológia: a franciaországi fiatalok polgári szerepvállalásának mozgatórugója ? / Ist die Digitalisierung ein Hebel 

für das bürgerschaftliche Engagement der Jugend in Frankreich? / Is digital technology a lever for the civic 

engagement of young people in France?” 

 

BARLAI Melani: “A ‘Vokskabin’ és más választói orientációs segítségek hatása a fiatalok politikai participációjára / 

L'impact de la ’Vokskabin’ et d'autres aides à l'orientation des électeurs sur la participation politique des jeunes / Die 

Auswirkungen der ’Vokskabin’ und anderer Hilfsmittel zur Wahlorientierung auf die politische Beteiligung junger 

Menschen" / The impact of the ’Vokskabin’ and other voter orientation assistance on young people's political 

participation” 

 

Vita/ Discussions 

 

 

 

Szombat / Samedi / Samstag / Saturday 

 

«…És holnap? / Et demain? / Und Morgen? / And tomorrow? » 

 

Moderátor: Dr KAPOSI József 

 

9:00  

 

BÁLINT Andrea, FAZEKAS Anna: “Az alternatív, ami normális – A jelen és a jövő (?) ifjúsági részvétele / 

L’alternatif, comme norme - La participation des jeunes au présent et à l'avenir (?) / Die Alternative als Norm - 

Jugendbeteiligung in Gegenwart und Zukunft (?) / The alternative as the norm – Present and future (?) of youth 

participation” 

 



CSEMÁNÉ Dr. VÁRADI Erika : “Sodródás vs tudatosság – fiatalok az információs társadalom korában / Dérive 

ou conscience – les jeunes à l'ère de la société de l'information / Drift oder Bewusstsein - Jugendliche im Zeitalter der 

Informationsgesellschaft Drift vs awareness – young people in the information society age” 

 

Luca RAFFINI: “Youth and politics. Disinterest and detachment or reinvention? / Fiatalok és politika. Érdektelenség 

és elszakadás vagy újra feltalálás ? / Les jeunes et la politique. Désintérêt et détachement ou réinvention ? / 

Jugendliche und Politik. Desinteresse und Gleichgültigkeit oder Neuerfindung?” 

 

RAVASZ Ábel: “Befogadóbb társadalom építése a fiatalok szerepvállalásának és részvételének erősítése révén / 

Construire une société plus inclusive à travers l'autonomisation et la participation des jeunes / Aufbau einer 

inklusiveren Gesellschaft durch Befähigung und Beteiligung der Jugend / Building a more inclusive society through 

the empowerment and participation of youth” 

 

11:00 Kávészünet / Kaffeepause / Pause café / Coffee break 

 

Moderátor: Dr KAPOSI Jozsef 

 

11:30 

 
Prof. Dr. Heinz THEISEN: “Selbstbehauptung des Bürgertums / A polgárság önérvényesítése /Autoaffirmation de la 

citoyenneté/ Citizenship self-assertion” 

KARIKÓ Sándor: “Az  ifjúság és a politika új felelőssége / La nouvelle responsabilité de la politique vis à vis de la 

jeunesse /  Die neue Verantwortung  der Politik  der Jugend gegenüber/ The new responsibility of  Politics regarding 

youth ” 

 

PÓKECZ KOVÁCS Attila: “A közszolgálati elit képzése Franciaországban és Magyarországon a 21. században / 

La formation des élites de la fonction publique en France et en Hongrie au XXIe siècles / Die Ausbildung der Eliten 

des öffentlichen Dienstes in Frankreich und Ungarn im 21. Jahrhundert / The academic education of civil service 

elites in France and Hungary in the 21st century” 

 

Sebastian WEISE: “Desinteresse oder falsches Angebot? Impulse für die Modernisierung politischer Parteien / 

Érdektelenség vagy rossz ajánlat? Impulzusok a politikai pártok modernizációjához / Désintérêt ou mauvaise offre ? 

Impulsions pour la modernisation des partis politiques / Disinterest or wrong offer? Impulses for the modernization of 

political parties” 

 

Zárszó / Conclusions / Schlussfolgerungen / Closing remarks 
 

13:30 Záróebéd / Déjeuner  de clôture / Abschlussmittagessen / Final Lunch 


