Grundtvig: felnoktatás
Felnoktatók tanulmányútjai, továbbképzései, felnoktatási tanárasszisztensi ösztöndíjak, 5-10 napos mhelyfoglalkozások feln tanulóknak, idskorú önkéntesek projektjei, intézmények közöi partnerségek, többoldalú projektek és hálózatok
Elérhetség
Tempus Közalapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Infóvonal: (+36 1) 237 1320 E-mail: info@tpf.hu
www.tka.hu, www.oktataskepzes.tpf.hu

Iúság (Youth)
Partnerkapcsolatok a Fiatalok Lendületben program keretében az aktív polgári szerepvállalás, a
szolidaritás és a tolerancia elmozdítására. Nemzetközi honlap: hp://ec.europa.eu/youth
Az Iúság program magyarországi partnerintézménye a Mobilitás Országos Iúsági Szolgálat.

Foglalkoztatási Hivatal - MOBILITÁS Országos
Iúsági Szolgálat
A Mobilitás Országos Iúsági Szolgálat a Nemzeti
Erforrás Minisztérium iúságpolitikai háérintézménye. A Mobilitás kilenc irodával mködik: a fvárosban található az Igazgatóság és a Fiatalok Lendületben Programiroda, az Információs és Képzési
Iroda, valamint Budapesten, Debrecenben, Miskolcon, Gyrö, Veszprémben, Pécse és Szegeden mködnek Regionális Iúsági Szolgáltató Irodái. Az intézmény egyik feladata az
Európai Bizoság Fiatalok Lendületben Programjának kezelése.
A program célja, hogy különböz nemformális tanulási programok
kapcsán támogassa a atalokat.
A program keretében a 13 és 30 év közöi ataloknak lehetségük
adódik többek közö nemzetközi iúsági csereprogramok, külföldön
végze önkéntes szolgálat, helyi szinten megvalósuló iúsági kezdeményezések, tanulmányutak, képzések, szemináriumok szervezésére.
E tevékenységek támogatása érdekében pályázatot lehet benyújtani,
melyben a megvalósítani szándékozo program tervét kell bemutatni. A pályázatok megírásával és megvalósításával kapcsolatban a szolgáltató irodák készséggel állnak a pályázók rendelkezésére.
Elérhetség:
1134 Tüzér utca 33-35. Tel.: +36 (1) 438-1053
Fax: +36 (1) 438-1055 hp://www.mobilitas.hu
E-mail: mobilitas@mobilitas.hu

EURODESK
Az Eurodesk munkatársai uniós és európai
mobilitási kérdésekre adnak választ. A hálózat
Európa-szerte mintegy 3000 partnerirodával
rendelkezik. A szervezetnek Magyarországon 60 helyi információs irodája
van. Ezek az Eurodesk Partnerek (általában iúsági információs és tanácsadó irodák, civil szervezetek vagy teleházak) részletes felvilágosítást nyújtanak az Európai Önkéntes Szolgálatról, és más mobilitási lehetségekrl.
www.eurodesk.eu
Mobilitás Országos Iúsági Szolgálat – Eurodesk Magyarország
www.eurodesk.hu Tel.: +36-1-438-1051

Europass
Az Europass a végzeségek és kompetenciák összehasonlíthatóságát támogató egységes rendszer, amelynek alapja az ún. Europass portfolió. Az Europass
dokumentumok Európában egységes formátumban
teszik összehasonlíthatóvá, megismerhetvé az egyén
szaktudását, végzeségét, nyelvtudását, szakmai tapasztalatait, ezzel is segítve az Európai Unión belüli munkavállalási mobilitást. Magyarországon a
Nemzeti Europass Központ (NEK) feladatainak ellátására kijelölt szervezet
az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprot Kft.
Europass önéletrajz
Az Unióban egységes, 26 nyelven elérhet önéletrajz sablonnal könnyen
áekinthet formában mutatható be a képzeség, szaktudás.
A Nemzeti Europass Központ honlapjáról elérhet, kitölthet, és különböz formátumokban saját számítógépre menthet.
Europass Nyelvi útlevél
Ez a dokumentum az aktuális nyelvtudás részletes bemutatását szolgálja.
Szintén a honlapról érhet el, egyszeren kitölthet és tartalma bármikor
frissíthet.
Europass Oklevélmelléklet
A felsoktatásban szerze szakképzeség pontos bemutatására alkalmas.
Részletesen tájékoztat a végzeségrl, a megszerze kompetenciáról, a kibocsátó ország felsoktatási rendszerérl. Kibocsátásának pontos feltételei a
Nemzeti Europass Központ honlapján megtalálhatók.
Europass Bizonyítvány-kiegészít
Ez a dokumentum az OKJ-s szakképesítés bemutatására szolgál. Részletesen tájékoztat az ado képzés bemeneti követelményeirl, a megszerze
végzeségrl, kompetenciáról. A bizonyítvány-kiegészítt a vizsgáztató
intézmények adják ki. Kibocsátásának pontos feltételei a Nemzeti Europass
Központ honlapján és a Nemzeti Szakképzési és Felnképzési Intézet honlapján is megtalálhatók.
Europass Mobilitási igazolvány
Az európai országok valamelyikében folytato szakmai gyakorlat, tanulmány vagy önkéntes munka során megszerze készségek és kompetenciák
igazolására, bemutatására szolgáló, egységes formátumú dokumentum.
Kibocsátásának pontos feltételei a Nemzeti Europass Központ honlapján és
a Tempus Közalapítvány honlapján is megtalálhatók.
Elérhetség:
EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprot Kft.
Telefon: 06 (1) 477 3150 E-mail: info@europass.hu, www.europass.hu

Amennyiben a fenti, általános tájékoztató elolvasása után még további,
konkrét kérdései lennének, forduljon hozzánk bizalommal:
Foglalkoztatási Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ
1089 Budapest, Kálvária tér 7
Levelezési cím: 6721 Szeged, Bocskai u.10-12
Tel: (62) 555 580 Fax: (62) 555 581
Web: www.npk.hu, www.euroguidance.hu
E-mail: info@npk.hu

EURogUIdaNcE
HUNgaRy

Az Európai Bizoság támogatást nyújto ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány a szerz nézeteit tükrözi, és az Európai Bizoság nem tehet
felelssé az abban foglaltak bárminem felhasználásáért.

KultúrPont Iroda
A magyar KultúrPont iroda a Hungarofest
Nonprot Kft. szervezeti keretein belül mködik,
az EU Kultúra Programjának hivatalos magyarországi koordinátora. Ilyen iroda (ún. CCP-iroda –
Cultural Contact Point) 35, a programban részt vev országban mködik.
A Kultúra Program f céljai a kulturális szakemberek mobilitása, a kulturális javak áramlásának elmozdítása, valamint az interkulturális párbeszéd
fejlesztése. Az iroda információt nyújt pályázni kívánó szervezeteknek,
honlapján közzétesz minden lehetséges információt és pályázati dokumentumot. A KultúrPont iroda hírlevelében kulturális témájú cikkek olvashatók az Európai Unióról, pályázatokról, kulturális eseményekrl, pályázati
partnerkeresésrl, ösztöndíjakról, kiadványokról. Emelle saját tájékoztató
kiadványokat is készítenek, valamint rendszeresen tartanak eladásokat
az Európai Unió és a kultúra témakörében szerte az országban.
Elérhetség:
Cultural Contact Point Hungary / KultúrPont Iroda H-1072 Budapest,
Kisfaludy u 32. II. em. Tel. (36-1) 266 28 37 / 266 26 69 / 121-es mellék
Személyes ügyfélfogadás: hétköznap 9:00 – 17:00
E-mail: info@kulturpont.hu, hp://www.kulturpont.hu
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Euroguidance
A Euroguidance egy nemzetközi információs központokból álló hálózat, amely 31 ország tanácsadó szolgálatát köti össze. A szolgáltatás az európai uniós országokban tanulni vágyóknak szól. Célja, hogy széles
körben megismertesse az Európa-szerte elérhet tanulási, ösztöndíj és szakmai gyakorlati lehetségeket.
A hálózat tagjai tartják karban a Ploteust, az európai tanulási lehetségek portálját. hp://ec.europa.eu/ploteus
A Nemzeti Pályainformációs Központ (Euroguidance Hungary) az
Európai Bizoság LEONARDO DA VINCI programja keretében,
2000-ben kezdte meg mködését Szegeden. Jelenleg a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Foglalkoztatási Hivatal szervezeti egységeként
látja el feladatát. A központ f célkitzései: a pályaválasztás, az egész
életen át tartó tanulás, a nemzetközi mobilitás támogatása, a foglalkoztathatóság elsegítése, nyelvtanulással kapcsolatos tudnivalók
közzététele ill. a magyar és nemzetközi tanácsadási projektek népszersítése.
Az NPK (www.npk.hu és www.euroguidance.hu) honlapján tájékozódhatnak az európai képzési lehetségekrl, pályázatokról, ösztöndíjakról, gyakornoki lehetségekrl. Elérhetk a hazai felsoktatási
és középfokú oktatási intézmények adatbázisai és a végzeségek kölcsönös elismerésének feltételei is.
Elérhetség:
Foglalkoztatási Hivatal Nemzeti Pályainformációs Központ –
Euroguidance Hungary H-6721 Szeged, Bocskai u. 10-12.
www.npk.hu E-mail: info@npk.hu Tel.: +36-62-555-580

Your Europe – Európa Önökért / Europe Direct
Az információs hálózathoz európai szinten több száz,
Magyarországon pedig tizenhat szolgáltató iroda tartozik, melyek feladata, hogy helyi közvetít szerepet
töltsenek be az Európai Unió intézményei és állampolgárai közö. A hálózat tagjai tájékoztatást és tanácsot
adnak az Európai Unió szakpolitikáival kapcsolatos
kérdésekben, eljuatják az Európai Unió intézményeitl származó
helyi és regionális érdekeltség információkat az állampolgárokhoz,
valamint visszajelzési lehetséget biztosítanak a nyilvánosságnak az
uniós intézmények felé. Információnyújtás a következ témákban:
élet, munkavállalás és tanulmányok egy másik EU-országban – tájékoztatás az uniós jogokról. Egy másik EU-országba költözés gyakorlati vonatkozásai (személygépkocsi, vezeti engedély, társadalombiztosítás, pénzkezelés, letelepedés, adók, stb).
Elérhetség:
hp://europa.eu.int/youreurope
Személyes tájékoztatás a Europe Direct hálózaton keresztül:
www.europedirect.hu
Információs vonal: 00 800 6 7 8 9 10 11

EUvonal
Részletes információk az Európai Unióról és egyes tagországairól
(beutazás/tartózkodás, közlekedés, munkavállalás, társadalombiztosítás, családi támogatások, adózás, vállalkozásalapítás, oktatás,
politikai rendszer, választási rendszer, jogrendszer). Az EUvonal
tájékoztató szolgálathoz bárki kérdéseket intézhet az Európai Unióval kapcsolatban.
Elérhetség:
www.euvonal.hu
E-mail: info@euvonal.hu
Személyesen: Budapesten, a Millenárison mköd Európa Pontban.

Állampolgárok Tanácsadó Szolgálata
Személyre szabo tájékoztatás az uniós állampolgároknak az egységes piac keretében rájuk vonatkozó jogokkal kapcsolatban. Kérdések érkezhetnek a következ témakörökben: tartózkodási jog,
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, nyugdíj igénylése egy
másik tagállamtól, autó másik tagállamban történ regisztráltatása.
A szolgálat többnyelv, független jogi szakemberekbl áll. A válaszadás egy héten belül történik, telefonon vagy e-mailben, a kért
hivatalos uniós nyelven.
Elérhetség:
hp://ec.europa.eu/citizensrights/submission
vagy: 0080067 891011
A szolgálat honlapja: hp://ec.europa.eu/citizensrights

EURES – Európai Foglalkoztatási Szolgálat
Az EURES egy állami foglalkoztatási szolgálatokból,
szakszervezetekbl és munkáltatói szervezetekbl
álló hálózat. Díjmentes segítséget nyújt a munkavállalóknak a külföldi álláskeresésben, a munkaadóknak
pedig a külföldi munkavállalók foglalkoztatásában.
Az EURES weboldalán lehetség van álláskeresésre,
online életrajz elkészítésére, továbbá arra is, hogy a munkát keresk
e-mailben értesítést kapjanak a nekik megfelel állásokról. A helyi
EURES-tanácsadók elérhetségét is ezen az internetes oldalon találja meg: hp://ec.europa.eu/eures

EURAXESS-hálózat
Az EURAXESS Services hálózat, amely az európai kutatók mobilitásának elsegítésére jö létre,
több mint kétszáz központot fog össze Európa
37 országában. Ezek a központok tájékoztatást
és tanácsot adnak az idegen országban való tartózkodás megtervezésérl és megszervezésérl a
kutatók és családjuk számára. Ez az ingyenes és személyre szabo
szolgáltatás segít az olyan gyakorlati kérdések megoldásában, mint
amilyenek például a szállás, a vízum, a munkavállalás, a nyelvórák
megszervezése, a gyermekek oktatása, a társadalombiztosítás vagy
az orvosi ellátás intézésével kapcsolatos ügyek. Az EURAXESS Jobs
portál több mint 4500 kutatószervezel gyjti össze és hirdeti meg
az aktuális kutatói álláslehetségeket. Ezzel az ingyenes internetes

szolgáltatással többek közö lehetség van külföldi állásokat keresni és megpályázni, illetve álláslehetségeket meghirdetni. A portál
egyre bvül adatbázisa számos megpályázható kutatói ösztöndíjat
is tartalmaz. Az uniós vagy harmadik országbeli kutatók közvetlenül a helyi közponal vehetik fel e-mailben vagy telefonon a kapcsolatot, vagy az EURAXESS-honlapon kereshetnek tárgykörök, illetve
országok szerint. A központok elérhetsége megtalálható a hálózat
honlapján:
hp://ec.europa.eu/euraxess

Network of Information Centres), valamint az Európai Bizoság
szintén elismerési kérdésekkel foglalkozó NARIC¬hálózatának
(National Academic Recognition Information Centres) magyar tagirodájaként a MEIK tájékoztatást nyújt a magyar oktatási rendszerrl, továbbá a magyar bizonyítványok és oklevelek megszerzésének
feltételeirl az ENIC/NARIC-hálózat tagjai, valamint más külföldi
hatóságok, szakmai szervezetek és magánszemélyek számára. A
MEIK feladata továbbá, hogy információval segítse a külföldi oktatási rendszerek és intézmények iránt érdekldket.

Euraxess Magyarországon

Elérhetség:
Oktatási Hivatal, Magyar Ekvivalencia és Információs Központ
1055 Budapest, Szalay utca 10–14. Telefon: 06 (1) 374-2200
Telefax: 06 (1) 374-2492 E-mail: ekvivalencia@oh.gov.hu
Internet: www.ekvivalencia.hu

Elérhetségek:
Tel.: 06 1 356-0543 E-mail: euraxess@tetalap.hu
hp://euraxess-hungary.hu/

A szakmai képesítések elismerésére felállíto
kapcsolaartó pontok
A kapcsolaartó pontok azoknak nyújtanak segítséget, akik egy szabályozo (meghatározo szakmai végzeséget megkívánó) szakmában egy másik uniós országban kívánnak elhelyezkedni. Tájékoztatást és jogi tanácsadást nyújtanak a végzeségek elismertetésével
kapcsolatban (benyújtandó dokumentumok, határidk, stb.)
A szakmai képesítések elismertetésével kapcsolatban Magyarországon a Nemzeti Szakképzési és Felnképzési Intézethez lehet fordulni: hps://www.nive.hu/index_sec.php
Innen letölthet az elismertetéshez szükséges kérelem rlap, a kapcsolódó jogszabályok és a szabályozo szakmák listája is. Szabályozo szakmák országok szerinti felsorolása:
hp://ec.europa.eu/internal_market/qualications/regprof
Személyes ügyfélszolgálat:
Szerda 9 -13 óráig 1085 Budapest, Baross u. 52. Tanácsadási osztály,
7. emelet Telefon: (06-1) 210-1065/2155

NARIC – felsoktatási végzeségek elismertetése
A Nemzeti Ekvivalencia-központok Információs Hálózata
(NARIC) az uniós és partnerországbeli diplomák és felsfokú
tanulmányi idszakok elismerésével foglalkozik. A hálózat azoknak nyújt tájékoztatást, akik egy másik NARIC-partnerországban
kívánnak munkát vállalni. Útmutatást ad külföldi tanulmányi, diákhitel és ösztöndíj lehetségekrl, gyakorlati tudnivalókról.
A NARIC-hálózat tagjai az uniós országokon kívül: Izland, Liechtenstein, Norvégia és Törökország. A NARIC központok elérhetsége az alábbi honlapon található: www.enic-naric.net
ENIC-NARIC Magyarországon: Az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja
Az Oktatási Hivatal szervezetén belül mköd Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (MEIK) f feladatköre a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerése. A magyar bizonyítványok és
oklevelek külföldi, elssorban munkavállalás céljából történ elismerését elsegítend a MEIK kérelemre hatósági bizonyítványt
állít ki a Magyarországon szerze bizonyítványokról és oklevelekrl, illetve szakmai gyakorlatról. Az Európa Tanács és az UNESCO
elismerési kérdésekkel foglalkozó ENIC-hálózatának (European

Tempus Közalapítvány
Az 1996-ban létrehozo Tempus Közalapítvány
a Nemzeti Erforrás Minisztérium felügyelete
ala mköd, kiemelten közhasznú szervezet,
amely az általa kezelt programokon keresztül
a legnagyobb mérték mobilitást bonyolítja le
Magyarországon. A Tempus Közalapítvány nemzeti és nemzetközi
oktatási-képzési pályázati programokat kezel, különböz képzéseket
nyújt az EU támogatások felhasználása témakörében, illetve tudásközpont szerepet tölt be.
A Tempus Közalapítvány végzi az Európai Bizoság Egész életen
át tartó tanulás programjának, valamint a közép-európai CEEPUS
programnak a magyarországi koordinációját, továbbá pályáztatja a Pestalozzi programot. Információt nyújt a Tempus, az Erasmus
Mundus, az Európa a polgárokért programokról, valamint az EU Kutatás-fejlesztési Keretprogramjának lehetségeirl.
Az Egész életen át tartó tanulás program az oktatás és képzés területén nyújt pályázati lehetségeket annak érdekében, hogy az oktatás
bármely szintjén és formájában részt vev tanulókat ösztönz tanulási
tapasztalatokhoz segítse, valamint hozzájáruljon az oktatási és képzési szektor fejlesztéséhez Európa-szerte. A négy szektoriális alprogram
közül a Comenius a közoktatást, az Erasmus a felsoktatást, a Leonardo a szakmai képzést (a felsoktatási szint kivételével), a Grundtvig
pedig a felnoktatást támogatja.
Comenius: közoktatás
Tanárok szakmai tanulmányútjai, tanárasszisztensi ösztöndíjak, iskolai együmködések és diákcserék, régiós együmködések az
önkormányzatok mint iskolafenntartók bevonásával, többoldalú projektek és hálózatok
Erasmus: felsoktatás
Hallgatók külföldi tanulmányai és szakmai gyakorlatai, egyetemi oktatók külföldi képzése vagy vendégtanítás, intenzív programok, akadémiai és strukturális hálózatok, többoldalú projektek
Leonardo da Vinci: szakképzés
Szakmai alapképzésben részt vevk, munkavállalók külföldi szakmai gyakorlatai, szakoktatók tanulmányútjai, intézmények közöi
partnerségek, innovációs és innovációtranszfer projektek (képzési
anyagok, kurzusok, módszertanok kidolgozása, illetve adaptálása),
tematikus hálózatok

