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ESEMÉNYNAPTÁR

JOGI KÖZLEMÉNY

Sem az Európai Bizottság, sem a nevében eljáró személyek 
nem tehetők felelőssé a jelen kiadványban szereplő információk 
felhasználásáért, illetve a gondos előkészítés és ellenőrzés  
ellenére esetleg előforduló hibákért.

A jelen kiadvány nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság 
nézeteit és álláspontját.
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A forrás feltüntetése esetén a sokszorosítás megengedett. 
(*) Az érintett képekhez kapcsolódó jogokat kizárólag a Panorama 
magazin 60. számában történő felhasználásukhoz ruházták át, 
egyéb felhasználásuk tilos; a Panorama magazin 60. számában 
és annak különböző nyelvi változataiban a képek sokszorosíthatók, 
más célokból történő sokszorosításuk tilos.

Harmadik fél szerzői joga alá tartozó anyagok felhasználása, illetve 
sokszorosítása a szerzői jog tulajdonosának, ill. tulajdonosainak 
engedélyéhez kötött.

Printed in Belgium

A magazin angol, francia, német, bolgár, görög, spanyol, 
olasz, lengyel és román nyelven jelenik meg nyomtatásban, 
újrahasznosított papíron. A kiadvány online változata 22 nyelven áll 
rendelkezésre az alábbi weboldalon:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/information/publications/
panorama-magazine/

A kiadvány jelen számának végleges tartalma 2017 márciusában 
készült el.

http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/information/publications/panorama-magazine/
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/information/publications/panorama-magazine/
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Avenue de Beaulieu 1 – B-1160 Brussels
E-mail: regio-panorama@ec.europa.eu

Az eseményekről további információkat az Inforegio weboldal Eseménynaptár lapján találhat: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/newsroom/events/
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