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Grundtvig: felnőttoktatás
Felnőttoktatók tanulmányútjai, továbbképzései, felnőttoktatási tanárasszisztensi 
ösztöndíjak, 5-10 napos műhelyfoglalkozások felnőtt tanulóknak, időskorú 
önkéntesek projektjei, intézmények közötti partnerségek, többoldalú projektek 
és hálózatok

Elérhetőség:  Tempus Közalapítvány 
1093 Budapest, Lónyay u. 31. 
Infóvonal: +36 1 237-1320 
E-mail: info@tpf.hu 
www.tka.hu , www.oktataskepzes.tka.hu

Europass
Az Europass a végzettségek és kompetenciák összehasonlít-
hatóságát támogató egységes rendszer, amelynek alapja az 
ún. Europass portfolió. Az Europass dokumentumok Euró-
pában egységes formátumban teszik összehasonlíthatóvá, 

megismerhetővé az egyén szaktudását, végzettségét, nyelvtudását, szakmai 
tapasztalatait, ezzel is segítve az Európai Unión belüli munkavállalási mobilitást. 
Magyarországon a Nemzeti Europass Központ feladatainak ellátására kijelölt 
szervezet a Tempus Közalapítvány. 

Europass önéletrajz
Az Unióban egységes, 26 nyelven elérhető önéletrajz sablonnal könnyen átte-
kinthető formában mutatható be a képzettség, szaktudás. A Nemzeti Europass 
Központ honlapjáról elérhető, kitölthető, és különböző formátumokban saját 
számítógépre menthető.

Europass nyelvi útlevél
Ez a dokumentum az aktuális nyelvtudás részletes bemutatását szolgálja. Szin-
tén a honlapról érhető el, egyszerűen kitölthető és tartalma bármikor frissíthető.

Europass oklevélmelléklet
A felsőoktatásban szerzett diplomák pontos bemutatására alkalmas. Részletesen 
tájékoztat a végzettségről, a megszerzett kompetenciáról, a kibocsátó ország 
felsőoktatási rendszeréről. Az oklevélmellékletet a vizsgáztató intézmények 
adják ki. Kibocsátásának pontos feltételei a Nemzeti Europass Központ honlap-
ján megtalálhatók.

Europass bizonyítvány-kiegészítő
Ez a dokumentum az OKJ-s szakképesítés bemutatására szolgál. Részletesen 
tájékoztat az adott képzés bemeneti követelményeiről, a megszerzett végzett-
ségről, kompetenciáról. A bizonyítvány-kiegészítőt a vizsgáztató intézmények 
adják ki. Kibocsátásának pontos feltételei a Nemzeti Europass Központ és a Nem-
zeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóságának honlap-
ján is megtalálhatók.

Europass mobilitási igazolvány 
Az európai országok valamelyikében folytatott szakmai gyakorlat, tanulmány 
vagy önkéntes munka során megszerzett készségek és kompetenciák igazolá-
sára, bemutatására szolgáló, egységes formátumú dokumentum. Kibocsátásá-
nak pontos feltételei a Nemzeti Europass Központ és a Tempus Közalapítvány 
honlapján is megtalálhatók.

Elérhetőség:  Nemzeti Europass Központ, Tempus Közalapítvány 
Telefon: +36 1 237-1300, E-mail: europass@tpf.hu, www.europass.hu

Europass bizonyítvány-kiegészítő:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Nemzeti Referencia-és Koordinálópont 
Infóvonal: +36 1 434-5710, E-mail: nrk@nive.hu, Weboldal: nrk.nive.hu

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet –  
MOBILITÁS Országos Ifjúsági Igazgatóság

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ifjúságpolitikai háttérin-
tézménye, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet keretein 
belül működő Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság. A Mobi-
litás irodái közül a fővárosban található az Igazgatóság, az Euró-
pai Uniós Programok Főosztálya, ahová a Fiatalok Lendületben 

Programiroda és az Eurodesk tartozik, illetve a Hálózati Koordinációs Főosztály, 
ahová a Debrecenben, Miskolcon, Győrött, Veszprémben, Pécsett és Szegeden 
működő Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodák tartoznak. 

Az intézmény egyik feladata az Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Prog-
ramjának kezelése. A program célja, hogy különböző nemformális tanulási prog-
ramok kapcsán támogassa a fiatalokat. A program keretében a 13 és 30 év közötti 
fiataloknak lehetőségük adódik többek között az Európai Önkéntes Szolgálatban 
való részvételre, nemzetközi ifjúsági cserék, képzési és hálózatépítési projektek 
megvalósítására, valamint helyi szinten megvalósuló ifjúsági kezdeményezések 
szervezésére. E tevékenységek támogatása érdekében pályázatot lehet benyúj-
tani, melyben a megvalósítani szándékozott program tervét kell bemutatni. 
A pályázatok megírásával és megvalósításával kapcsolatban a szolgáltató irodák 
készséggel állnak a pályázók rendelkezésére.

Elérhetőség: 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.
Tel.: +36 (1) 237 6700, Fax: +36 (1) 438 1055
Weboldal: 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 ifjúsági infor-
mációs és tanácsadó irodák, civil szervezetek vagy teleházak) részletes felvilágosí-
tást nyújtanak az Európai Önkéntes Szolgálatról, és más mobilitási lehetőségekről.
Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság – Eurodesk Magyarország
www.eurodesk.hu 

KultúrPont Iroda
A magyar KultúrPont iroda a Hungarofest Nonprofit 
Kft. szervezeti keretein belül működik, az EU Kultúra 
Programjának hivatalos magyarországi koordinátora. 
Ilyen iroda (ún. CCP-iroda – Cultural Contact Point) 

36, a programban részt vevő országban működik. A Kultúra Program fő céljai a 
kulturális szakemberek mobilitása, a kulturális javak áramlásának előmozdítása, 
valamint az interkulturális párbeszéd fejlesztése. Az iroda információt nyújt 
pályázni kívánó szervezeteknek, honlapján közzétesz minden lehetséges infor-
mációt és pályázati dokumentumot. A KultúrPont iroda hírlevelében kulturális 
témájú cikkek olvashatók az Európai Unióról, pályázatokról, kulturális események-
ről, pályázati partnerkeresésről, ösztöndíjakról, kiadványokról. Emellett saját tájé-
koztató kiadványokat is készítenek, valamint rendszeresen tartanak előadásokat 
az Európai Unió és a kultúra témakörében szerte az országban.

Elérhetőség:  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, www.kulturpont.hu

Euroguidance 
Hungary

Nemzeti Munkaügyi 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

Amennyiben a fenti, általános tájékoztató elolvasása után még további,
konkrét kérdései lennének, forduljon hozzánk bizalommal:

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé

az abban foglaltak bárminemű felhasználásáért.

Kiadja: 
Nemzeti Munkaügyi hivatal 

Nemzeti Pályainformációs Központ
Felelős kiadó: Komáromi Róbert 

Kiadás éve: 2012.
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Euroguidance
A Euroguidance egy nemzetközi információs központokból álló 
hálózat, amely 34 ország tanácsadó szolgálatát köti össze. A szol-
gáltatás az európai uniós országokban tanulni vágyóknak szól. 
Célja, hogy széles körben megismertesse az Európa-szerte elér-
hető tanulási, ösztöndíj és szakmai gyakorlati lehetőségeket. 

A hálózat tagjai tartják karban a Ploteust, az európai tanulási lehetőségek portálját. 
ec.europa.eu/ploteus

A Nemzeti Pályainformációs Központ (Euroguidance Hungary) az Európai 
Bizottság LEONARDO DA VINCI programja keretében, 2000-ben kezdte meg 
működését Szegeden. Jelenleg a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Mun-
kaügyi Hivatal szervezeti egységeként látja el feladatát. A központ fő célkitűzései: 
a pályaválasztás, az egész életen át tartó tanulás, a nemzetközi mobilitás támoga-
tása, a foglalkoztathatóság elősegítése, nyelvtanulással kapcsolatos tudnivalók 
közzététele, ill. a magyar és nemzetközi tanácsadási projektek népszerűsítése.

Az NPK (www.npk.hu és www.euroguidance.hu) honlapján tájékozódhatnak az 
európai képzési lehetőségekről, pályázatokról, ösztöndíjakról, gyakornoki lehető-
ségekről. Elérhetők a hazai felsőoktatási és középfokú oktatási intézmények adat-
bázisai és a végzettségek kölcsönös elismerésének feltételei is. 

Elérhetőség:  Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
Nemzeti Pályainformációs Központ – Euroguidance Hungary 
H-6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. 
www.npk.hu; www.euroguidance.hu  
E-mail: info@npk.hu, Tel.: +36 62 555-580

Europe Direct 
Az információs hálózathoz európai szinten több száz, Magyaror-
szágon pedig tizenhat szolgáltató iroda tartozik, melyek feladata, 
hogy helyi közvetítő szerepet töltsenek be az Európai Unió intéz-
ményei és állampolgárai között. A hálózat tagjai tájékoztatást és 
tanácsot adnak az Európai Unió szakpolitikáival kapcsolatos kér-

désekben, eljuttatják az Európai Unió intézményeitől származó helyi és regionális 
érdekeltségű információkat az állampolgárokhoz, valamint visszajelzési lehetősé-
get biztosítanak a nyilvánosságnak az uniós intézmények felé. Információnyújtás a 
következő témákban: élet, munkavállalás és tanulmányok egy másik EU-ország-
ban – tájékoztatás az uniós jogokról. Egy másik EU-országba költözés gyakorlati 
vonatkozásai (személygépkocsi, vezetői engedély, társadalombiztosítás, pénzke-
zelés, letelepedés, adók stb.). 

Elérhetőség:  www.europa.eu/europedirect/index_hu.htm 
Ingyenes információs vonal: 00 800 6 7 8 9 10 11 
www.europedirect.hu, ec.europa.eu/youreurope

EUvonal 
Részletes információk az Európai Unióról és egyes tagor-
szágairól (beutazás/tartózkodás, közlekedés, munkaválla-
lás, társadalombiztosítás, családi támogatások, adózás, 

vállalkozásalapítás, oktatás, politikai rendszer, választási rendszer, jogrendszer). Az 
EUvonal – EU Tájékoztató Szolgálathoz bárki kérdéseket intézhet az Európai Unió-
val kapcsolatban.

Elérhetőség:  www.euvonal.hu  
E-mail: info@euvonal.hu, Skype: EUvonal (hétköznap 10-13-ig) 
Facebook: facebook.com/euvonal 
Személyesen: Európa Pont, 1024 Budapest, Lövőház utca 35. 
Hétfőtől péntekig 10-18-ig.

Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat
Személyre szabott tájékoztatás az uniós állampolgároknak az egységes piac kere-
tében rájuk vonatkozó jogokkal kapcsolatban. Kérdések érkezhetnek a következő 
témakörökben: tartózkodási jog, egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, nyugdíj 
igénylése egy másik tagállamtól, autó másik tagállamban történő regisztráltatása. 
A szolgálat többnyelvű, független jogi szakemberekből áll. A válaszadás egy héten 
belül történik, telefonon vagy e-mailben, a kért hivatalos uniós nyelven.

Elérhetőség: ec.europa.eu/citizensrights vagy: Tel.: 00 800 6 7 8 9 10 11

SOLVIT
A SOLVIT vitarendező szolgáltatás, ahová állampolgá-
rok és vállalkozások fordulhatnak, amennyiben az EU 
belső piacát szabályozó uniós szabályok helytelen 

hatósági alkalmazásával kapcsolatos panaszuk van. Ilyen panasz merülhet fel szak-
képesítés elismerésénél, egyes szociális jogok (pl. családi ellátások, munkanélküli 
ellátás, nyugdíj) biztosításánál, a tartózkodási engedély intézésénél, áruk vagy szol-
gáltatások piacra juttatásánál vagy éppen az ÁFÁ-val kapcsolatos ügyintézésénél. 
A SOLVIT a határon átnyúló panaszokkal foglalkozik. A szolgáltatás ingyenes. 

Elérhetőség: www.europa.eu/solvit
A magyar SOLVIT Központ címe:
Külügyminisztérium, EU Belső Piaci és Jogi Főosztály, SOLVIT Központ
1027 Budapest, Bem rkp. 47.
Tel.: +36 1 458-3532, Fax: +36 1-458 1055, E-mail: solvit@mfa.gov.hu

EURES – Európai Foglalkoztatási Szolgálat
Az EURES az EU/EGT tagországainak, valamint Svájcnak képzett 
tanácsadói és információs hálózata, amelynek célja az Európai 
Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség országai közötti munka-
erő-áramlás elősegítése. Ennek megfelelően fő feladata az infor-
mációnyújtás és tanácsadás a külföldön elhelyezkedni szándé-

kozó munkavállalók számára az EU/EGT országaiban fellelhető mun ka lehe-
tőségekről, a munkavállalás és megélhetés körülményeiről, valamint segítségnyúj-
tás a munkáltatók részére külföldi munkaerő-toborzáshoz. 
Az EURES tanácsadók a munkaügyi központok képzett és segítőkész munkatársai, 
akik megfelelő tájékoztatást adnak az egyes országok munkaerő-piaci helyzetéről, 
társadalombiztosítási, munkanélküli ellátó rendszereiről, élet- és munkakörülmé-
nyeiről, és további praktikus tanácsokkal látják el Önt. Folyamatos kapcsolatban 
állnak az EU/EGT tagországok EURES tanácsadóival, partnerszervezetekkel, kama-
rákkal, akiktől szükség esetén beszerzik az Önt érdeklő információkat. Emellett 
külföldi munkáltatókkal és munkaerő-közvetítőkkel is napi kapcsolatban vannak, 
működtetik az európai munkavállalást támogató fejlett hálózatot.

Az EURES Portál (eures.europa.eu) az EU hivatalos nyelvein olvasható és az alábbi 
előnyöket kínálja:
• EU/EGT tagállamok szabad álláshelyei (több mint 1 millió álláslehetőség) 
•  Ország-információk (munkaerőpiac, élet- és munkakörülmények, társadalombiz-

tosítás, adózás, stb.) 
• Önéletrajz feltöltési lehetőség 
• Regisztrált munkáltatók részére hozzáférés álláskeresők önéletrajzaihoz 
• Európai képzési lehetőségek 

Az EURES szolgáltatások mind a munkáltatók, mind a munkavállalók részére ingye-
nesek!

EURAXESS hálózat
Az EURAXESS Services hálózat, amely az európai kuta-
tók mobilitásának elősegítésére jött létre, több mint 
kétszáz központot fog össze Európa 37 országában. 

Ezek a központok tájékoztatást és tanácsot adnak az idegen országban való tar-
tózkodás megtervezéséről és megszervezéséről a kutatók és családjuk számára. 
Ez az ingyenes és személyre szabott szolgáltatás segít az olyan gyakorlati kérdé-
sek 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 kutatószervezettől gyűjti össze és hirdeti meg az aktuális kutatói álláslehető-
ségeket. Ezzel az ingyenes internetes szolgáltatással többek között lehetőség van 
külföldi állásokat keresni és megpályázni, illetve álláslehetőségeket meghirdetni. 
A portál egyre bővülő adatbázisa számos megpályázható kutatói ösztöndíjat is 
tartalmaz. Az uniós vagy harmadik országbeli kutatók közvetlenül a helyi köz-
ponttal vehetik fel e-mailben vagy telefonon a kapcsolatot, vagy az EURAXESS-
honlapon kereshetnek tárgykörök, illetve országok szerint. A központok elérhető-
sége megtalálható a hálózat honlapján: ec.europa.eu/euraxess

Euraxess Magyarországon
Elérhetőségek:  Tel.: +36 1 463-0565 

E-mail: adam.molnar@bayzoltan.hu 
www.euraxess-hungary.hu

A szakmai képesítések elismerésére felállított 
 kapcsolattartó pontok
A kapcsolattartó pontok azoknak nyújtanak segítséget, akik egy szabályozott 
(meghatározott szakmai végzettséget megkívánó) szakmában egy másik uniós 
országban kívánnak elhelyezkedni. Tájékoztatást és jogi tanácsadást nyújtanak a 
végzettségek elismertetésével kapcsolatban (benyújtandó dokumentumok, 
határidők, stb.) A szakmai képesítések elismertetésével kapcsolatban Magyaror-
szágon a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság-
hoz lehet fordulni: www.nive.hu (Külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerése)
Innen letölthető az elismertetéshez szükséges kérelem űrlap, a kapcsolódó jog-
szabályok és a szabályozott szakmák listája is. Szabályozott szakmák országok 
szerinti felsorolása: 
ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof

Személyes ügyfélszolgálat: Szerda 9-13 óráig
Helye: 1085 Budapest, Baross u. 52. 3. emelet 320.
Tel.: +36 1 431-6517; +36 30 565-8482
E-mail: szakkepzes@lab.hu

NARIC – felsőoktatási végzettségek elismertetése
A Nemzeti Ekvivalencia-központok Információs Hálózata (NARIC) az uniós és part-
nerországbeli diplomák és felsőfokú tanulmányi időszakok elismerésével foglal-
kozik. A hálózat azoknak nyújt tájékoztatást, akik egy másik NARIC-partner-
országban kívánnak munkát vállalni. Útmutatást ad külföldi tanulmányi, diákhitel 
és ösztöndíj lehetőségekről, gyakorlati tudnivalókról. A NARIC hálózat európai 
tagjai az uniós országokon kívül: Izland, Liechtenstein, Norvégia és Törökország. 
A NARIC központok elérhetősége az alábbi honlapon található: www.enic-naric.net

ENIC-NARIC Magyarországon: Az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és 
Információs Központja

Az Oktatási Hivatal szervezetén belül működő Magyar Ekvivalencia és Informá-
ciós Központ (MEIK) fő feladatköre a külföldi bizonyítványok és oklevelek elisme-
rése. A magyar bizonyítványok és oklevelek külföldi, elsősorban munkavállalás 
céljából történő elismerését elősegítendő a MEIK kérelemre hatósági bizonyít-
ványt állít ki a Magyarországon szerzett bizonyítványokról és oklevelekről, illetve 
szakmai gyakorlatról.

Az Európa Tanács és az UNESCO elismerési kérdésekkel foglalkozó ENIC-
hálózatának (European Network of Information Centres), valamint az Európai 
Bizottság szintén elismerési kérdésekkel foglalkozó NARIC-hálózatának (National 
Academic Recognition Information Centres) magyar tagirodájaként a MEIK tájé-
koztatást nyújt a magyar oktatási rendszerről, továbbá a magyar bizonyítványok 
és oklevelek megszerzésének feltételeiről az ENIC/NARIC-hálózat tagjai, valamint 
más külföldi hatóságok, szakmai szervezetek és magánszemélyek számára. 
A MEIK feladata továbbá, hogy információval segítse a külföldi oktatási rendsze-
rek és intézmények iránt érdeklődőket.

Elérhetőség:  Oktatási Hivatal, Magyar Ekvivalencia és Információs Központ 
1055 Budapest, Szalay utca 10–14. Telefon: (06-1) 374-2212 
Telefax: (06-1) 374-2492 E-mail: ekvivalencia@oh.gov.hu 
Internet: www.ekvivalencia.hu

Tempus Közalapítvány
Az 1996-ban létrehozott Tempus Közalapítvány a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium felügyelete alatt működő, kiemelten 
közhasznú szervezet, amely az általa kezelt programokon 
keresztül a legnagyobb mértékű mobilitást bonyolítja le 

Magyarországon. A Tempus Közalapítvány  nemzeti és nemzetközi oktatási-kép-
zési pályázati programokat kezel, különböző képzéseket nyújt az EU támogatá-
sok felhasználása témakörében, illetve tudásközpont szerepet tölt be.

A Tempus Közalapítvány végzi az Európai Bizottság Egész életen át tartó 
tanulás programjának, valamint a közép-európai CEEPUS programnak a magyar-
országi koordinációját, továbbá pályáztatja a Pestalozzi programot. Információt 
nyújt a Tempus, az Erasmus Mundus és az Európa a polgárokért programokról.  

Az Egész életen át tartó tanulás program az oktatás és képzés területén nyújt 
pályázati lehetőségeket annak érdekében, hogy az oktatás bármely szintjén és 
formájában részt vevő tanulókat ösztönző tanulási tapasztalatokhoz segítse, vala-
mint hozzájáruljon az oktatási és képzési szektor fejlesztéséhez Európa-szerte. 
A négy szek to riá lis alprogram közül a Comenius a közoktatást, az Erasmus a felső-
oktatást, a Leonardo a szakmai képzést (a felsőoktatási szint kivételével), a 
Grundtvig pedig a felnőttoktatást támogatja. 

Comenius: közoktatás
Tanárok szakmai tanulmányútjai, tanárasszisztensi ösztöndíjak, iskolai együttmű-
ködések és diákcserék, régiós együttműködések az önkormányzatok mint iskola-
fenntartók bevonásával, többoldalú projektek és hálózatok

Erasmus: felsőoktatás
Hallgatók külföldi tanulmányai és szakmai gyakorlatai, egyetemi oktatók külföldi 
képzése vagy vendégtanítás, intenzív programok, akadémiai és strukturális háló-
zatok, többoldalú projektek

Leonardo da Vinci: szakképzés
Szakmai alapképzésben részt vevők, munkavállalók külföldi szakmai gyakorlatai, 
szakoktatók tanulmányútjai, intézmények közötti partnerségek, innovációs és 
innovációtranszfer projektek (képzési anyagok, kurzusok, módszertanok kidol-
gozása, illetve adaptálása), tematikus hálózatok


