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MOBILITÁS AZ EU-BAN TÁRSHÁLÓZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

A „Mobilitás az EU-ban” kezdeményezés az EURES Magyarország, a Tempus 
Közalapítvány Nemzeti Europass Központ, a EUROGUIDANCE Magyarország, valamint az 
Eurodesk országos hálózat együttműködéseként valósul meg. Célja, hogy segítsen 
eligazodni a mobilitási lehetőségek között, egyúttal népszerűsítse a mobilitás támogatásával 
foglalkozó hálózatok szolgáltatásait és programjait. 
 

I. BEMUTATKOZNAK A HÁLÓZATOK: TEVÉKENYSÉGEK, AKTUALITÁSOK 

 
EURES 
Az EURES az uniós tagállamok, valamint Svájc és az EGT országainak állami 
foglalkoztatási szolgálataiból álló információs és tanácsadó hálózata, amelynek célja az 
országok közötti munkaerő-áramlás elősegítése. Ennek megfelelően fő feladata az 
információnyújtás és tanácsadás az európai munkaerőpiacon elhelyezkedni szándékozó 
álláskeresők számára a fellelhető és ellenőrzött munkalehetőségekről, a munkavállalás és 
megélhetés körülményeiről. Ugyanakkor az EURES olyan munkáltatókkal is kapcsolatban 
áll, akik más országból érkező munkavállalókat szeretnének alkalmazni. 
 
A hazai EURES-tanácsadók a kormányhivatalok képzett, segítőkész munkatársai, akik 
személyre szabott, alapos tájékoztatást adnak a biztonságos külföldi munkavállalással 
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, az egyes országok munkaerő-piaci helyzetéről, az 
ellenőrzött uniós álláslehetőségekről, a tagállamok társadalombiztosítási, munkanélküli 
ellátó rendszereiről, élet- és munkakörülményeiről. Kapcsolatban állnak az EU/EGT 
tagországok EURES-tanácsadóival, valamint munkáltatókkal, partnerszervezetekkel, 
kamarákkal, akiktől szükség esetén beszerzik a megfelelő információkat.  
 
A magyar EURES-hálózat tevékenységek szempontjából igen aktív félévet zárt: 2016. első 
felében az EURES-tanácsadók és -asszisztensek országosan összesen 158 különböző 
rendezvényen vettek részt. 12 munkáltatói fórumot, 4 üzleti reggelit szerveztek, 22 
állásbörzén jelentek meg, 14 információs fórumot rendeztek álláskeresők részére, 87 
alkalommal tartottak előadást saját és külső rendezvényeken, 11-szer pedig megyei 
fesztiválon képviselték az EURES-t. 



 

 

  
 
 
      

EURODESK 
A Család- Ifjúság és Népesedéspolitikai Intézet Erasmus+ Ifjúsági Programirodáján belül 
működő Eurodesk Magyarország munkatársai ifjúsági mobilitási kérdésekre adnak választ. 
A hálózat Európa-szerte mintegy 1200 partnerirodával rendelkezik, Magyarországon 40 helyi 
információs partner van. Az Eurodesk Partnerek (ifjúsági információs és tanácsadó irodák, 
civil szervezetek vagy közösségi házak) felvilágosítást nyújtanak az Erasmus+ program 
ifjúsági területéről és egyéb mobilitási programokról. 
 
2016. április-június között a hazai Eurodesk partnerek 28 képzést valósítottak meg 
összesen több mint 420 fiatal közvetlen elérésével. A képzések témája az Erasmus+ 
program, az interkulturális tanulás és a projektmenedzsment volt.  
 
Az Eurodesk Magyarország a Tempus Közalapítvánnyal együttműködésben 2016 
áprilisában 6 vidéki városban szervezett tájékoztató napot civil szervezetek, 
önkormányzatok és közoktatási intézmények képviselői számára európai uniós 
támogatási programokról.  
 
Két kiemelt nagyrendezvény szervezésében vettünk részt az első félévben. Az 
Országgyűlés Hivatalával és az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájával közösen 
szervezett Van beleszólásod! parlamenti ifjúsági napon 270 fiatal számára teremtettünk 
alkalmat a döntéshozókkal való párbeszédre. A tatabányai Agóra Mobilitási Ifjúsági 

Napon pedig 13 partnerszervezettel együtt 440 középiskolásnak szerveztünk interaktív 
tájékoztató napot a nemzetközi lehetőségekről, az önkéntességről, és európai uniós 
információkról.  
 
Az Eurodesk nemzeti irodája felel az Európai Bizottság által működtetett Európai Ifjúsági 
Portál magyar nyelvű tartalmainak szerkesztéséért. Ifjúsági újságírókból álló online 
szerkesztőségünk az alábbi, a fiatalok érintő témákban tesz közzé híreket, cikkeket: tanulás, 
társadalmi befogadás, részvétel, önkéntesség, kreativitás és kultúra, munkavállalás, utazás, 
egészség, fejlesztés és fenntarthatóság. A magyar Eurodesk kezeli a Last Minute Offers 
adatbázis magyar aloldalát, amely hiteles, igazolt, aktuálisan szabad mobilitási helyeket 
kínál fiataloknak. A tavaly decemberben indult platformon eddig 45 különböző, magyar 
fiataloknak szóló részvételi lehetőség került meghirdetésre, amelyet kb. 3000-an olvastak. 

 

Európa-nap Szegeden Osztrák Információs Nap Kecskeméten 

 



 

 

 
Euroguidance 
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal keretei között működő Euroguidance 
Magyarország az Európai Unió tanácsadó hálózatának magyarországi tagja. A központ két 
meghatározó tevékenységi köre az uniós tanulási célú mobilitással kapcsolatos tájékoztatás, 
valamint a pályaválasztási és pályaorientációs tanácsadóknak szóló információszolgáltatás.  
2016 első felében a központ 14 alkalommal vett részt középiskolai pályaválasztási napokon, 
egyetemi és szakmai állásbörzéken, valamint pályaorientációs szakembereknek szóló 
szakmai programokon. A rendezvényeken uniós tanulási és szakmai gyakorlati 
lehetőségekről tartottunk előadást vagy tájékoztattuk az érdeklődőket. Évek óta visszatérő 
vendégei vagyunk a franciaországi Amiens-i pályaválasztási kiállításnak, ahol a 
magyarországi tanulási lehetőségeket idén is népszerűsítettük. 
 
A Euroguidance hálózaton belül működő 
Határmenti együttműködés tagjaként a június 
1-2-án megrendezett potsdami „Cross-Cultural 
Guidance and International Careers – 
Integrating Migrants and Minorities” 
konferenciára delegáltunk előadót és 
résztvevőket.  
 
2016-ban első alkalommal hirdettük meg a 
Euroguidance Pályaorientációs Díjat, amely a 
Euroguidance hálózaton belül már több 
országban is hagyománnyal rendelkezik. A díj célja, hogy összegyűjtse a magyarországi 
tanácsadási jó gyakorlatokat és fórumot biztosítson a pályatanácsadás során használt jó 
példák és eszközök népszerűsítésére. A felhívásra számos pályázat érkezett a 
legkülönbözőbb magyarországi szervezetektől, jelenleg a pályázatok értékelése zajlik. 
 
A hollandiai Haarlemben megrendezett 6. Európai Pályaorientációs Szakpolitikai 
konferenciára magyarországi szakértőt delegáltunk. A konferencia fő témája az oktatási és 
foglalkoztatási szektorokon átívelő regionális együttműködési lehetőségek voltak az 
életpálya-tanácsadás terén. A konferencián elhangzott előadások, valamint az erről készült 
beszámoló és ajánlások letölthetők a rendezvény hivatalos oldaláról.  
 
A Litván Euroguidance Központ jó gyakorlatát átvéve 2016-ban egy pályaorientációs 
társasjáték is készül, amelynek célja, hogy a fiatalokat segítse döntéshozatali készségeik és 
a kritikus gondolkodás gyakorlásában. A társasjátékot ősszel juttatjuk majd el a velünk 
kapcsolatban álló pályaválasztási szakembereknek. 

 
Europass  
A Tempus Közalapítvány - Nemzeti Europass Központ (NEK) feladata az Europass portfólió 
menedzselése, a dokumentumok kibocsátásának koordinációja, valamint az Europass 
népszerűsítése. 2016-ben a fő prioritások közé tartozik a multiplikátorok (álláskeresőkkel, 
fiatalokkal foglalkozó szervezetek képviselőinek) felkészítése; kapcsolatépítés és szakmai 
együttműködés kialakítása a munkáltatókkal (elsősorban HR-es munkatársakkal). 

Határmenti szeminárium Potsdamban 



 

 

Együttműködésünk különösen szoros az Euroguidance, az EURES és az Eurodesk 
hálózatokkal. 
 
Az Europass információs rendszerének központi eleme az europass.hu honlap, amelynek 
2016 első öt hónapjában 258 138 látogatója volt (átlagosan 51 628 látogató/hó). A honlapon 
a dokumentumok megismertetése mellett célcsoportjaink számára releváns további 
információk is helyet kapnak, mint az álláskeresést segítő „A karriertanácsadó válaszol…” 
cikksorozat, a „Karriertervezés az iskolában” című módszertani gyűjtemény, a munkáltatók 
számára ajánlott tartalmak, hírek és rendezvényajánlók.  
 
Emellett különböző rendezvényeken való megjelenéssel biztosítjuk az Europass 
dokumentumok láthatóságát: az év első felében 15 rendezvényen vettünk részt, amelyeken 
több mint 800 embert értünk el személyesen, (állásbörzék, oktatási-képzési rendezvények, 
konferenciák, kiállítások), továbbá szerveztünk Erasmus+ szakképzési karriernapot 35 fő 
részére a volt ösztöndíjas diákoknak. Az érdeklődők tájékoztatása, segítése érdekében a 
NEK ügyfélszolgálatot működtet. 2016 első felében 135 megkeresés érkezett, ennek 56%-a 
e-mailben.  
A NEK felel az Europass mobilitási igazolvány kiállításáért is: 2016 első öt hónapja során 
1014 darab igazolványt adtunk ki.  
 
A NEK a nemzetközi Europass hálózatban is aktív, többek között kommunikációs és 
promóciós, innovációs, illetve az egyes dokumentumok menedzsmentjével összefüggő 
területeken. Kiemelendő, hogy az éves közép-európai regionális találkozót június közepén 
Budapesten rendeztük meg 11 ország részvételével, amelyen társhálózati 
együttműködésünket, közös tevékenységeinket is bemutattuk a résztvevőknek, illetve egy 
műhely keretében összegyűjtöttük a részt vevő országok jó gyakorlatait ezen a téren. 
 

 



 

 

 

II. EGYÜTTMŰKÖDÉSEINK 

 

Navigátor – európai uniós hálózatok a mobilitásért konferencia 
A hálózatok hosszú távú együttműködésének egyik legkiemelkedőbb példája és 
legsikeresebb kezdeményezése az immár második alkalommal megrendezett szakmai 
találkozó, amelyre 2015. december 3-án Budapesten került sor a fenti címmel.   
Az esemény - az egyes hálózatok tevékenységének megfelelően - a foglalkoztatás, az 
ifjúság, az oktatás és képzés, valamint a pályaorientáció területein megjelenő, és az uniós 
mobilitást elősegítő tudást és jó gyakorlatokat kapcsolta össze. A konferencia célja az volt, 
hogy olyan szakembereknek nyújtson hasznos információkat, akik mindennapi munkájuk 
során a tanulási vagy munkavállalási célú mobilitást támogatják az egész életen át tartó 
tanulás különböző szakaszaiban.  A konferencia résztvevői (200 fő) az Eurodesk, EURES, 
Euroguidance, Europass hálózatok, valamint a Nemzeti Referencia Központ munkatársai, 
szakértői és partnerei voltak: az ifjúság, az oktatás és képzés, valamint a foglalkoztatás 
területén dolgozó tanácsadók és szakemberek.  
 
A program során a részvevők megismerhették a mobilitást segítő, az uniós hálózatoknál 
meglévő, vagy a hálózatok munkáját támogató, újdonságnak vagy jó gyakorlatnak számító 
módszereket, eszközöket és információkat, és lehetőségük volt a tapasztalatcserére, a 
további helyi szintű együttműködési lehetőségek kialakítására. Olyan témákban 
hallgathattak meg előadásokat, vehettek részt workshopokban, mint az y generáció jövője a 
munkaerőpiacon, a méltányos munkaerőpiaci mobilitás, a mobilitási tanácsadás és 
motiváció, a képességek elismertetése és átláthatósága, a mobilitást támogató online és 
offline rendszerek, szolgáltatások. 

 
Rendszeres találkozók a „Mobilitás az EU-ban” társhálózati együttműködésben 
A szakmai együttműködések összehangolása, valamint az információáramlás biztosítása és 
egymás tevékenységeinek megismerése érdekében a Mobilitás az EU-t alkotó Eurodesk, 
Europass, Euroguidance Hungary és EURES hálózatok kéthavonta, egymást rotációs 
rendszerben váltva találkoznak és egyeztetnek egymással. A megbeszéléseken a 
résztvevők beszámolnak az őket érintő legfontosabb aktualitásokról, szervezeti és egyéb 
hírekről, a közeljövő rendezvényeiről, közös tevékenységeket dolgoznak ki, valamint 
beszámolnak a társhálózatokkal közösen megvalósított eseményekről. 2016. első félévében 
az egyeztetés főként a tavaszi időszak állásbörzéin, karriernapjain való közös 
megjelenésről, annak koordinációjáról szólt. A hálózatok közös feladatként, egyben elérendő 
célként fogalmazták meg a Mobilitás az EU-ban brand népszerűsítését, továbbfejlesztését. 
Idén első ízben merült fel az egyik találkozón a társhálózatok kiadványainak szisztematikus 
megosztása. A soron következő közös feladat a jövő évi munkaterv előkészítése, 
kidolgozása lesz, melyet a hálózatok már nyáron elindítottak. 
 

Közös megjelenés kiállításokon és állásbörzéken 
A Nemzeti Europass Központ a 2016 tavaszi állásbörze szezonban – a korábbi évek 
gyakorlatának megfelelően – több alkalommal működött együtt társhálózataival: a 
Műegyetemi Állásbörze (03. 30-31.) keretében az Euroguidance hálózattal jelent meg közös 
standdal, illetve a „Tanulj Szakmát! Pályaorientációs és Szakképzési Börze fiataloknak” 
rendezvényen a Euroguidance vendégeként tájékoztatta az érdeklődőket. A program 



 

 

segítséget nyújtott az új szakképzési rendszerben való eligazodásban és a megfelelő 
szakma kiválasztásában. A rendezvényre elsősorban gimnáziumok végzős és már végzett 
tanulói érkeztek, akik a felsőoktatás helyett a szakképzésben megszerezhető végzettséggel 
tervezik jövőjüket. Kb. 3500 szakmát tanulni szándékozó fiatal és felnőtt álláskeresőt és 
munkavállalót sikerült elérni információval. A KarrierExpo állásbörzén (04.06-07.) a Nemzeti 
Europass Központ EURES hálózattal jelent meg közösen, ahogy a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara állásbörzéjén (05.25-26.) is. Azokon az állásbörzéken, ahol külön standokat 
rendelnek a hálózatok, minden esetben arra kérjük a szervezőket, hogy egymás mellett 
helyezzék el standjainkat (pl. HVG Állásbörze). A 2016. szeptember 9-11-i Nyelvparádé 
kiállításon a négy hálózat információs standdal szintén jelen volt. 

 
Közös kiadványterjesztés 
2016-ban első alkalommal készített a négy társhálózat egy közös kiadványigény felmérő 
kérdőívet, amelyet az egyes hálózatok saját együttműködő partnereiknek küldtek meg. Az 
igényfelmérésre a vártnál nagyobb érdeklődés mutatkozott, országszerte több mint 50 
szervezettől, köztük kormányhivataloktól, pedagógiai szakszolgálatoktól, karrierirodáktól és 
civil szervezetektől érkezett válasz. A kért kiadványokat a hálózatok a nyár folyamán 
postázták. 

 


