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a europe Direct szolgáltatás segít  
választ találni az európai unióval kapcsolatos kérDéseire.
a szolgáltatás ingyenesen hívható telefonszáma*:

   00 800 6 7 8 9 10 11
további részletes információt talál az európai unióról  
az interneten, többek között az alábbi webcímeken:

  europa.eu
  ec.europa.eu/youreurope
  eu.hu

* egyes mobiltelefon-szolgáltatók nem engednek hozzáférést  
a 00 800-as telefonszámokhoz, vagy kiszámlázzák ezeket a hívásokat.
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HIVATALOS 
KÉPVISELETEK, 

TÁJÉKOZTATÓ 
ÉS TANÁCSADÓ 

SZOLGÁLATOK



AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG  
MAGYARORSZÁGI KÉPVISELETE

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete a budapesti Millenáris Park területén, 

az Európai Unió Házában működik.

A Képviselet alapvető feladata a hivatalos kapcsolattartás a nemzeti és helyi hatóságokkal, 

a médiával, a civil és szakmai szervezetekkel, valamint az uniós tagállamok és harmadik országok 

diplomáciai képviseleteivel. Hasonlóan fontos a magyarországi politikai, gazdasági és társadalmi 

folyamatok elemzése és erről az Európai Bizottság brüsszeli központjának tájékoztatása.



  ELÉRhETőSÉGEK:  

 1024 budapest, lövőház u. 35.
 +36 1 209 97 00       +36 1 466 42 21

 comm-rep-bud@ec.europa.eu       eu.hu

 facebook.com/európaibizottság
 twitter.com/ec_budapest

 POLITIKAI OSZTÁLY: comm-rep-bud-political@ec.europa.eu

 SAjTÓOSZTÁLY: comm-rep-bud-media@ec.europa.eu

 KOMMUnIKÁcIÓS OSZTÁLY: comm-rep-bud-communication@ec.europa.eu

  A BIZOTTSÁG FORdíTÁSI FőIGAZGATÓSÁGÁnAK KÉPVISELőjE:  
dgt-budapest@ec.europa.eu



AZ EURÓPAI PARLAMEnT TÁjÉKOZTATÁSI 
IROdÁjA MAGYARORSZÁGOn

Az Európai Parlament valamennyi uniós tagállam fővárosában – így Budapesten is – működtet 

tájékoztatási irodát, amelynek feladata a lakosság, illetve a sajtó legszélesebb körű tájékoztatása.

Ez a konkrét kérdések megválaszolásán túl az Európai Parlamentről szóló tájékoztató anyagok terjesztését, 

szemináriumok, oktatási programok, vitafórumok és találkozók szervezését, illetve igény esetén 

az európai parlamenti képviselőkkel történő kapcsolatfelvételt is jelenti. Az irodák kapcsolatot tartanak az 

országos és helyi hatóságokkal, a sajtó munkatársaival, illetve a civil társadalom képviselőivel. Ezen kívül 

tájékoztatják az Európai Parlament brüsszeli központját a hazánkban zajló politikai eseményekről, illetve 

a magyarok Európai Parlamentről alkotott véleményéről, kéréseiről, petícióiról.



  ELÉRhETőSÉGEK:  

 1024 budapest, lövőház u. 35.
 +36 1 411 35 40
 +36 1 411 35 60

 epbudapest@ep.europa.eu

 www.europarl.hu

 facebook.com/europai.parlament.tajekoztatasi.irodaja
 twitter.com/ep_budapest

 instagram.com/epbudapest



EURÓPA POnT

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének és az Európai Parlament Magyarországi 

Tájékoztatási Irodájának közösségi tere nemcsak hasznos információkkal, hanem izgalmas, európai 

témájú szakmai és kulturális programokkal is várja látogatóit az Európai Unió Házának földszintjén 

és galériáján.

Mit kínálunk?

Személyes tájékoztató szolgálatot az EU-s jogokról, kérdésekről; olvasósarkot; találkozóhelyet ingyenes 

wifi-hozzáféréssel, valamint a fontosabb napi- és hetilapokkal; kulturális és szakmai programokat; 

gyermeksarkot európai témájú játékokkal; uniós tájékoztató kiadványokat és szakkönyvtárat.



  ELÉRhETőSÉGEK:  

 1024 budapest, lövőház u. 35.
 +36 1 209 97 37

 euinfo@eu.hu

 hétfő–péntek 10.00–18.00

 eu.hu

 facebook.com/europapont

 europapont.blog.hu

 A SZAKKönYVTÁR KATALÓGUSA: tinyurl.com/europapontkonyvtar



EURÓPA POnT  
TÁjÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének és az Európai Parlament Tájékoztatási 

Irodájának közös tájékoztató szolgálata az Európa Pontban működik.

Az Európa Pont Tájékoztató Szolgálat legfontosabb célja, hogy személyre szabott információkkal 

hozza közelebb a polgárokhoz az Európai Uniót és az azzal kapcsolatos ügyeket. A szolgálat 

az Európai Unióról és tagországairól, valamint a polgárok európai uniós lehetőségeiről nyújt 

információt. A tájékoztató szolgálathoz a civil szervezetek is fordulhatnak információért 

az európai uniós pénzügyi forrásokról és pályázati lehetőségekről. Az uniós témákban való 

tájékozódást segítik az Európa Pontban hozzáférhető hivatalos kiadványok és az uniós 

szakkönyvtár is.



  AZ EURÓPA POnT TÁjÉKOZTATÓ SZOLGÁLAThOZ   
  BÁRKI InTÉZhET KÉRdÉST AZ EURÓPAI   
  UnIÓVAL KAPcSOLATBAn:  

 személyesen az európa pontban:
 1024 budapest, lövőház u. 35.
 hétköznap 10–18 óra között.
 +36 1 209 97 37

 EURÓPA POnT TÁjÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT: euinfo@eu.hu

 EU cIVIL InFORMÁcIÓS POnT: civilinfo@eu.hu



EURÓPAI InnOVÁcIÓS  
ÉS TEchnOLÓGIAI InTÉZET 

A budapesti székhelyű Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) a gyorsabb gazdasági 

növekedést célzó uniós stratégia egyik eszköze.

Az EIT elsődleges célja, hogy a legmagasabb színvonalú felsőoktatási, kutatási és fejlesztési 

tevékenységek összekapcsolásával hozzájáruljon az EU és a tagállamok innovációs kapacitásának 

fejlesztéséhez – kiegészítve ezzel a meglevő uniós és nemzeti politikákat. Az EIT az Európa 

különböző országaiban lévő egyetemek, kutatóintézetek és vállalatok partnerségén alapuló 

hálózatok létrehozását kezdeményezi és támogatja.



  AZ EIT ELÉRhETőSÉGEI:  

 infopark – e épület
 1117 budapest, neumann jános u. 1/e.
 +36 1 481 93 00

 eit.europa.eu

 KAPcSOLAT: eit.europa.eu/interact/contact-us



EURÓPAI  
REndőRAKAdÉMIA

Az uniós ügynökségként működő Európai Rendőrakadémia (CEPOL) képzési és tanulási 

lehetőségeket kínál magas rangú rendőrségi tisztviselőknek az Európai Unió és polgárai 

biztonsága szempontjából releváns témákban. A különböző képzések az irányítástól kezdve 

a bűnüldözési módszereken és a gazdasági bűncselekményeken át az uniós együttműködésig 

számos területet érintenek. A CEPOL tevékenységei elősegítik az ismeretek és a bevált gyakorlatok 

megosztását, továbbá hozzájárulnak a közös európai bűnüldözési kultúra kialakításához.



  A cEPOL ELÉRhETőSÉGEI:  

 1066 budapest, ó utca 27.
 +36 1 803 80 30; +36 1 803 80 31

 info@cepol.europa.eu

 www.cepol.europa.eu/hu



EUROPE dIREcT  
TÁjÉKOZTATÓ KöZPOnTOK

Segítünk eligazodni! Szeretne többet tudni az Európai Unióról? Érdeklik Európa  

legfrissebb hírei, eseményei? Találkozna az EU-val az interneten és a közösségi hálózatokon? 

Szeretne hozzájutni az EU ingyenes kiadványaihoz? Részt venne uniós eseményeken?  

Érdekli a külföldi továbbtanulás és munkavállalás? Szeretné szakmai gyakorlatát egy uniós 

intézményben végezni? Észrevétele, véleménye, javaslata van az EU számára?

 KöZPOnTI hOnLAP: europa.eu/europedirect

 MAGYAR hOnLAP: www.europedirect.hu



  EUROPE dIREcT TÁjÉKOZTATÓ KöZPOnTOK   
  MAGYARORSZÁGOn:  

 europe Direct tájékoztató központ – buDapest
 1088 budapest, múzeum körút 4/a i.em. 140.
 +36 30 508 8846

 budapest@europedirect.hu

 edbudapest.elte.hu

 facebook.com/europedirectkozpontbudapest



 europe Direct tájékoztató központ – pest megye
 1052 budapest, városház utca 7.
 +36 1 233 68 66       pest@europedirect.hu

 www.edpest.weebly.com

 facebook.com/europedirectpest

 europe Direct tájékoztató központ – borsoD-abaúj-zemplén megye
 3525 miskolc, városház tér 1.
 +36 46 517 717       miskolc@europedirect.hu

 www.baz.hu/europedirect

 facebook.com/europedirectbazmegye



 europe Direct tájékoztató központ – heves megye
 3300 eger, kossuth lajos utca 9.
 +36 36 521 480       heves@europedirect.hu

 www.hevesmegye.hu/europedirect

 facebook > europe direct heves megye

 europe Direct tájékoztató központ – nógráD megye
 3100 salgótarján, mártírok útja 1.
 +36 32 520 305       nograd@europedirect.hu

 www.nmrva.hu/europe-direct

 facebook > europe direct nógrádi iroda



 europe Direct tájékoztató központ – hajDú-bihar megye
 4032 debrecen, tessedik sámuel u. 1.
 +36 52 520 243       debrecen@europedirect.hu

 eip.euroregiohaz.hu

 facebook > europe direct debrecen 

 europe Direct tájékoztató központ – jász-nagykun-szolnok megye
 5000 szolnok, kossuth tér 2.
 +36 56 510 129       szolnok@europedirect.hu

 eu.vfmk.hu

 facebook > europe direct szolnok



  europe Direct tájékoztató központ –  
szabolcs-szatmár-bereg megye
 4400 nyíregyháza, benczúr tér 7.
 +36 42 508 309       szabolcs-szatmar-bereg@europedirect.hu

 www.szszbmfu.hu /europe_direct       facebook.com/edszszb

  europe Direct tájékoztató központ –  
bács-kiskun megyei európai információs pont
 6000 kecskemét, piaristák tere 8.
 +36 76 500 560       bacskiskun@europedirect.hu

 europedirect.kjmk.hu       facebook.com/europedirectbacskiskun



 europe Direct tájékoztató központ – békés megye
 5600 békéscsaba, kiss ernő utca 3.
 +36 66 530 200       bekescsaba@europedirect.hu

 ed.bmk.hu

 facebook.com/europedirectbekescsaba

 europe Direct tájékoztató központ – szegeD
 6720 szeged, tisza lajos krt. 54.
 +36 62 544 193

 szeged@europedirect.hu       ed@irsi.u-szeged.hu

 www.u-szeged.hu/irsi/ed



 europe Direct tájékoztató központ – győr-moson-sopron megye
 9021 győr, városház tér 3.
 +36 96 522 210

 gyms@europedirect.hu

 www.gymsmo.hu

 europe Direct tájékoztató központ – vas megye
 9700 szombathely, honvéd tér 2.
 +36 94 506 640

 szombathely@europedirect.hu

 www.vmkik.hu/europe-direct



 europe Direct tájékoztató központ – fejér megye
 8000 székesfehérvár, piac tér 12–14.
 +36 22 526 978

 szekesfehervar@europedirect.hu       europedirect@fejer.gov.hu

 www.edfejer.weebly.com       facebook.com/edfejer

 europe Direct tájékoztató központ – tolna megye
 7100 szekszárd, szent istván tér 11–13.
 +36 74 510 295

 szekszard@europedirect.hu       eip@tolnamegye.hu

 www.edtolna.hu       facebook.com/edtolna



  europe Direct tájékoztató központ –  
baranya megyei európai információs pont
 7621 pécs, apáca utca 2/1.       +36 72 520 552

 baranya@europedirect.hu       bmeip@dravanet.hu

 www.bmeip.hu       facebook.com/bmeip

 europe Direct tájékoztató központ – veszprém megye
 8200 veszprém, radnóti tér 1.
 +36 88 429 008       veszprem@europedirect.hu

 www.veszpremikamara.hu/europe-direct

 facebook.com/europedirectveszprem



  europe Direct tájékoztató központ –  
komárom-esztergom megyei információs pont
 2800 tatabánya, fő tér 36.
 +36 34 513 020       tatabanya@europedirect.hu

 www.kemkik.hu

 facebook.com/europedirecttatabanya

 europe Direct tájékoztató központ – zala megye
 8900 zalaegerszeg, petőfi sándor utca 24.
 +36 92 550 546       zala@europedirect.hu

 www.zmkik.hu/europe-direct

 facebook.com/europedirectzalaegerszeg



 europe Direct tájékoztató központ – somogy megye
 7400 kaposvár, anna utca 6.
 +36 82 501 035

 somogy@europedirect.hu

 www.ed.skik.hu

 facebook.com/edsomogy



EURÓPAI dOKUMEnTÁcIÓS KöZPOnTOK

Az Európai Dokumentációs Központok uniós könyvtárak: nyomtatott kiadványokhoz,  

uniós szakkönyvekhez nyújtanak hozzáférést.

Az Európai Dokumentációs Központok

   támogatják a diákok, hallgatók, oktatók és kutatók munkáját az Európai Unióval kapcsolatos 

kutatások során,

   hozzáférést nyújtanak az európai integrációt leíró és elemző szakirodalomhoz,

   segítenek az egyetemeknek és kutatóintézeteknek az oktatás és az európai integrációs 

kutatás fejlesztésében, tájékoztatnak az uniós szakpolitikákról.



  A MAGYARORSZÁGI EURÓPAI dOKUMEnTÁcIÓS   
  KöZPOnTOK ELÉRhETőSÉGEI:  

 buDapesti corvinus egyetem egyetemi könyvtár
 1093 budapest, közraktár utca 4–6.
 +36 1 482 70 08       agnes.hoffer@uni-corvinus.hu

 www.lib.uni-corvinus.hu

 eötvös loránD tuDományegyetem állam- és jogtuDományi kar
 1053 budapest, egyetem tér 1–3.
 +36 1 411 65 00/2115

 www.konyvtar.elte.hu/hu/konyvtarak/allam-es-jogtudomanyi-kar-kari-konyvtar



  buDapesti gazDasági egyetem kereskeDelmi,  
venDéglátóipari és iDegenforgalmi kar
 1054 budapest, alkotmány utca 9–11.
 +36 1 374 62 18

 konyvtar.kvik@uni-bge.hu

 konyvtar.kvik.uni-bge.hu

 országgyűlési könyvtár, eu letéti gyűjtemény
 1055 budapest, kossuth tér 1–3.
 +36 1 441 43 74       szomor.ildiko@ogyk.hu

 www.ogyk.hu



 miskolci egyetem, könyvtár, levéltár, múzeum
 3515 miskolc, egyetemváros
 +36 46 565 320

 konszkb@uni-miskolc.hu

 www.lib.uni-miskolc.hu/web/konyvtar/europai-dokumentacios-kozpont

 Debreceni egyetem, egyetemi és nemzeti könyvtár
 4010 debrecen, egyetem tér 1.
 +36 52 512 900/22081

 office@lib.unideb.hu       jcsukas@lib.unideb.hu

 www.lib.unideb.hu/hu/europai_dokumentacios_kozpont



 szegeDi tuDományegyetem, klebelsberg könyvtár
 6722 szeged, ady tér 10.
 +36 62 546 641

 ihenn@ek.szte.hu

 www.bibl.u-szeged.hu

 eötvös józsef főiskola könyvtára
 6500 baja, bajcsy-zsilinszky út 14.
 +36 79 523 900 (300)

 www.ejf.hu



  szent istván egyetem agrár- és gazDaságtuDományi kar 
békéscsabai könyvtára 
 5600 békéscsaba, bajza utca 33.
 +36 66 524 700/6037       konyvtar@gk.szie.hu

 szakkonyvtar.szie.hu/web/bekescsaba/edk

  eötvös loránD tuDományegyetem savaria egyetemi központ,  
európai Dokumentációs központ
 9700 szombathely, berzsenyi tér 2. 
 +36 94 519 622       +36 94 519 688

 bognarne.lovasz.katalin@sek.elte.hu 

 www.bdf.hu/btk/trsi/edk



 koDolányi jános főiskola könyvtár és információs központ
 8000 székesfehérvár, fürdő u. 1.
 +36 22 543 450       konyvtar@kodolanyi.hu

 www.kodolanyi.hu/lib

  pécsi tuDományegyetem, állam- és jogtuDományi kar 
Dél-Dunántúli regionális könyvtár és tuDásközpont
 7622 pécs, universitas u. 2/a.
 +36 72 501 599/28046       fuzes.barnabas@lib.pte.hu

 www.lib.pte.hu/edk

 facebook.com/pteajkedk



EURÓPA A  
HÉTKÖZ NA POKBAN



EURÓPA önöKÉRT –  
TAnÁcSAdÓ SZOLGÁLAT

Személyre szabott jogi tanácsadás az egységes piacra vonatkozó jogokról

A többnyelvű, független jogi szakemberekből álló szolgálat segít megtalálni az egységes piaccal 

kapcsolatos releváns jogszabályokat, és tanácsot ad, hogyan érvényesíthetjük jogainkat 

és hogyan kérhetünk jogorvoslatot. A szolgálat együttműködik az Európa Önökért nevű uniós 

és nemzeti közszolgáltató portállal (ec.europa.eu/youreurope), amely általános útmutatókat és 

országonkénti tájékoztatókat tartalmaz a polgárok jogairól.



  ELÉRhETőSÉGEK:  

  A MAGYAR nYELVű TAnÁcSAdÓ SZOLGÁLAT ELÉRhETőSÉGE:  
europa.eu/youreurope/advice/index_hu.htm

A szolgálattal az ec.europa.eu/citizensrights weboldalon lévő űrlapon keresztül vagy 

a következő, ingyenesen hívható Europe Direct számot tárcsázva veheti fel a kapcsolatot:

 00 800 6 7 8 9 10 11



EURES – EURÓPAI  
FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT

Információs és tanácsadó hálózat az európai munkaerőpiacon

Az EURES az EU/EGT tagállamok, valamint Svájc foglalkoztatási szolgálataiból álló információs és 

tanácsadó hálózat, amelynek célja az országok közötti munkaerő-áramlás elősegítése. Ennek meg-

felelően egyik fő feladata az információnyújtás és tanácsadás az európai munkaerőpiacon elhelyez-

kedni szándékozó álláskeresők számára, valamint olyan munkáltatók részére, akik más országból 

érkező munkavállalókat szeretnének alkalmazni. Az EURES európai honlapján (eures.europa.eu) 

megtalálhatóak a tagállamok szabadon megpályázható és betölthető álláshelyei.

 AZ EURES EURÓPAI hOnLAPjA: eures.europa.eu



A hazai EURES-tanácsadók a kormányhivatalok képzett és segítőkész munkatársai, akik 

megfelelő tájékoztatást adnak a biztonságos külföldi munkavállalással kapcsolatos legfontosabb 

tudnivalókról, az egyes országok munkaerő-piaci helyzetéről, az uniós álláslehetőségekről, 

a tagállamok élet- és munkakörülményeiről, foglalkoztatási szabályairól, társadalombizto-

sítási és adózási rendszeréről. Az EURES Magyarország hálózat weboldalán (eures.munka.hu) 

a hazai EURES-tanácsadók elérhetősége mellett praktikus információkat kínál magyar nyelven 

az álláskeresők és munkáltatók számára. Az EURES összes szolgáltatása mindenki számára 

hozzáférhető, ingyenes és megbízható. 

 AZ EURES MAGYARORSZÁG hÁLÓZAT wEBOLdALA: eures.munka.hu

 eures@lab.hu
 facebook > eures hungary



Ecc-nET – Európai Fogyasztói  
Központok hálózata

Az Európai Unió tagállamaiban, valamint Izlandon és Norvégiában működnek a nemzeti 

Európai Fogyasztói Központok (European Consumer Centre, ECC), amelyek együtt alkotják 

az Európai Fogyasztói Központok Hálózatát (ECC-NET).

A hálózat hazai tagjaként az Európai Fogyasztói Központ a külföldi vásárlásokkal vagy 

szolgáltatásokkal kapcsolatos jogaikról, hazai és uniós fogyasztóvédelmi kérdésekről tájékoztatja 

a fogyasztókat, valamint ingyenes jogi és szakmai segítséget is nyújt részükre a másik EU-s 

tagállamban, Izlandon vagy Norvégiában honos külföldi vállalkozásokkal szembeni határon 

átnyúló fogyasztói panaszaik rendezéséhez.



  ELÉRhETőSÉGEK:  

  AZ Ecc-nET hOnLAPjA: ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_
disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm

  az európai fogyasztói központ magyarországon: 
nemzeti fejlesztési minisztérium – európai fogyasztói központ
 1088 budapest, józsef krt. 6.
 +36 1 459 48 32
 +36 1 210 25 38

 info@magyarefk.hu

  www.magyarefk.hu



SOLVIT – A belső piaci problémák 
gyors és díjmentes megoldása

A SOLVIT cégek vagy polgárok más tagállamok nemzeti hatóságaival szemben felmerült vitáinak 

megoldásában segít. A SOLVIT a belső piaci jogszabályok helytelen hatósági alkalmazásából 

fakadó problémákat kezeli, és magánszemélyek és cégek részére egyaránt díjmentes segítséget 

nyújt. A SOLVIT nem foglalkozhat bírósági eljárás tárgyát képező ügyekkel, üzletfelek közötti 

vitákkal, illetve fogyasztók és vállalkozások között felmerülő problémákkal sem.



  ELÉRhETőSÉGEK:  

  A SOLVIT hOnLAPjA: www.solvit.eu

  a magyar solvit-központ elérhetőségei: 
igazságügyi minisztérium   |   eu jogi megfelelésvizsgálati főosztály
 1055 budapest, kossuth tér 4.
 +36 1 795 59 74, +36 1 795 79 64

 solvit@im.gov.hu



EU-InFO  
Statisztikai Szolgálat

Az EU-INFO Statisztikai Szolgálat tájékoztatást ad az Európai Unió statisztikai rendszeréről, segít 

megtalálni az Eurostat EU-ra és tagállamokra vonatkozó adatait, és módszertani magyarázatokat 

nyújt. A szolgálatnál uniós statisztikai kiadványok is elérhetők. A szolgáltatás ingyenes.

A statisztikai szolgálat magyarul vagy angolul:

  segít a felhasználónak megtalálni a keresett információt az Eurostat honlapján;

  segít eligazodni az Eurostat adatbázisaiban;

  tájékoztat az Eurostat működéséről, statisztikai programjáról és kiadványairól;

  közzéteszi az EU-ra vonatkozó főbb mutatókat;

  uniós témájú elemzéseket tesz közzé.



  ELÉRhETőSÉGEK:  

  eu-info statisztikai szolgálat   |   központi statisztikai hivatal
 1024 budapest, keleti károly u. 5-7.
 +36 1 345 67 97
 +36 1 345 67 88

 euinfo@ksh.hu

 www.ksh.hu/euinfo

 facebook > eu-info-statisztikai-szolgálat



eTwInnInG   
Az európai iskolák közössége

A program a résztvevő európai köznevelési intézmények partnerségét, az információs és 

kommunikációs technológiák (IKT) segítségével folytatott együttműködési tevékenységeit támogatja: 

technikai, pedagógiai, módszertani segítséget, online eszközöket és szolgáltatásokat nyújt számukra.

A program 2014-től az Erasmus+ program részeként működik.

Az eTwinning keretében óvodai és iskolai pedagógusok, valamint iskolai könyvtárosok vehetnek 

részt ingyenesen akkreditált pedagógus-továbbképzéseken és online kurzusokon. A program 

szakmai műhelymunkát, találkozókat, diákoknak szánt hazai és nemzetközi versenyeket is támogat.



  AZ eTwInnInG MAGYARORSZÁGI    
  SZOLGÁLTATÓ POnTjA:  

  oktatási hivatal peDagógiai-szakmai szolgáltatások  
koorDinációs főosztálya 

 www.etwinning.hu

 www.etwinning.net

 etwinning@oh.gov.hu

 facebook.com/etwinninghu



EURÓPA A POLGÁROKÉRT

Testvérvárosi találkozók, városok hálózatai, civil társadalmi szervezetek által 

kezdeményezett projektek, a modernkori Európa totalitárius rendszereinek áldozataira 

emlékező programok

Európa közös építésében elengedhetetlen a polgárok aktív részvétele. A program ennek 

érdekében támogatja különböző országok polgárainak és szervezeteinek együttműködését.

A program két legfontosabb célcsoportjába az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek 

tartoznak. A legfontosabb pályázati formák: testvérvárosi találkozók, városok hálózatai, civil 

társadalmi projektek, európai emlékezet program.



  AZ EURÓPA A POLGÁROKÉRT PROGRAM    
  MAGYARORSZÁGI InFORMÁcIÓS POnTjÁnAK   
  ELÉRhETőSÉGEI:  

  tempus közalapítvány
 1077 budapest, kéthly anna tér 1.
 +36 1 237 13 00

 europaapolgarokert@tpf.hu

 www.europaapolgarokert.hu

 www.tka.hu

 facebook.com/europa.a.polgarokert



OnLInE VITAREndEZÉST  
SEGíTő hÁLÓZAT

2016-tól már elérhető az online vitarendezés is az Európai Bizottság által létrehozott 

online vitarendezési platformon (www.ec.europa.eu/odr), egyszerűen és kényelmesen 

rendezhetőek az internetes vásárlásból fakadó vitás ügyek a fogyasztók és vállalkozások között. 

Magyarországon - az online vitarendezési kapcsolattartó pontok európai uniós hálózata 

tagjaként – a Budapesti Békéltető Testület segíti az online vitarendezési eljárásban a feleket, 

egészen a panasz benyújtásától számítva a vitás ügyet lezáró döntésig. Emellett tájékoztatást ad 

részükre a Magyarországon érvényesíthető fogyasztói jogokról.



  MAGYAR OnLInE VITAREndEZÉSI   
  KAPcSOLATTARTÓ POnT:  

 buDapesti békéltető testület
 1016 budapest, krisztina krt. 99.
 +36 1 488 2033

 onlinevita@bkik.hu

 www.bekeltet.hu





IFJÚSÁG, 
TANULÁS, 
KARRIER



ERASMUS+

Az Erasmus+ az Európai Unió 2014-ben indult programja, mely az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet 

és a sportot is magában foglalja, több korábbi programot (köztük az Egész életen át tartó tanulás és 

a Fiatalok lendületben programot is) egyesítve.

Pályázati kategóriák:    mobilitási projektek;    együttműködések: innováció és  

bevált gyakorlatok cseréje;   szakpolitikai reformok támogatása.

A programban részt vehetnek hallgatók, gyakornokok, önkéntesek, fiatalok, tanulók, felnőtt tanulók, 

tanárok, pedagógusok, egyetemi oktatók, trénerek, ifjúsági munkások, valamint oktatási, képzési vagy 

ifjúsági területen működő intézmények és szervezetek. Az Erasmus+ program hazai nemzeti irodája 

a Tempus Közalapítvány.



  AZ ERASMUS+ hOnLAPjA: ec.europa.eu/erasmus-plus
  www.erasmusplusz.hu

  a tempus közalapítvány elérhetőségei:
 1077 budapest, kéthly anna tér 1.
 +36 1 237 13 00       info@tpf.hu      

 www.tka.hu       www.eplusifjusag.hu
 facebook.com/erasmus.osztondij.hallgatoknak
 facebook.com/erasmusplusz.tanarok



EUROdESK –  
AZ EU A FIATALOKÉRT

Az Eurodesk az Európai Bizottság támogatásával működő európai ifjúsági tájékoztató hálózat 

és együttműködési keret.

Az Eurodesk munkatársai európai ifjúsági, oktatási, képzési és kulturális kérdésekre válaszolnak 

telefonon, e-mailben és személyesen. A tájékoztatás az általános jellegű kérdésektől (pl. külföldi 

tanulási lehetőségek) az EU ifjúságpolitikájára vonatkozó összetettebb kérdésekig terjed. 

Mobilitási információval szolgálnak és uniós tárgyú figyelemfelkeltő kampányokat tartanak 

iskolákban, kistelepüléseken, fiatalok és ifjúsági szervezetek számára. Magyarországon 33 helyi 

információszolgáltató partnerszervezet, azaz Eurodesk Partner működik.



  ELÉRhETőSÉGEK:  

 AZ EUROdESK hOnLAPjA: www.eurodesk.eu

  az euroDesk magyarországon: 
tempus közalapítvány  |  euroDesk magyarország
 1077 budapest, kéthly anna tér 1.
 +36 1 237 1300 (317, 318 mellékek)

 www.eurodesk.hu

 facebook.com > erasmus+ ifjúság és eurodesk
 facebook.com > európai ifjúsági portál



EUROGUIdAncE –  
Tanulás Európában

A szolgáltatás az európai uniós országokban tanulni vágyóknak szól, célja, hogy széles körben 

megismertesse az Európa-szerte elérhető tanulási, ösztöndíj- és szakmai gyakorlati lehetőségeket.

Az Euroguidance egy nemzetközi információs központokból álló hálózat, amely 34 ország tanácsadó 

szolgálatát köti össze. Az érdeklődők felvehetik a kapcsolatot a magyarországi Euroguidance központtal, 

ahol ingyenes és személyre szabott tanácsadást kapnak a külföldön tanulni vágyóknak biztosított 

lehetőségekről és a rájuk vonatkozó feltételekről. A polgárok közvetlenül is kapcsolatba léphetnek az 

egyes nemzetközi Euroguidance központokkal, valamint ellátogathatnak az európai tanulási lehetőségek 

és képesítések weboldalára, a „Learning Opportunities and Qualifications in Europe” portálra is.



  ELÉRhETőSÉGEK:  

 AZ EUROGUIdAncE-hÁLÓZAT hOnLAPjA: www.euroguidance.eu

  „LEARnInG OPPORTUnITIES And QUALIFIcATIOnS In EUROPE” PORTÁL 
A TAnULÁSI LEhETőSÉGEKRőL ÉS KÉPESíTÉSEKRőL: ec.europa.eu/ploteus

  az euroguiDance magyarországon: 
nemzeti szakképzési és felnőttképzési hivatal 
euroguiDance magyarország 
 +36 30 535 2646       +36 30 488 0246

 eg@nive.hu

 www.euroguidance.hu



EUROPASS – Képesítések  
és kompetenciák átláthatósága

Az Europass dokumentumok Európa-szerte egységes formátumban teszik összehasonlíthatóvá, 

megismerhetővé az egyén szaktudását, végzettségét, nyelvtudását és szakmai tapasztalatait. 

A hivatalos oklevelek, bizonyítványok kiegészítéseként tájékoztatnak, információt adnak az itthon vagy 

külföldön elvégzett képzésekről, a megszerzett kompetenciákról és képesítésekről.

Az eddigi Europass dokumentumok (Europass önéletrajz, nyelvi útlevél, mobilitási igazolvány, 

bizonyítvány-kiegészítő, oklevélmelléklet és motivációs levél) mellett 2013-tól az európai készségútlevél 

elektronikus mappaként mutatja be tulajdonosa végzettségeit és készségeit. A dokumentum-portfólió 

különösen akkor segíti a végzettségek elismertetését, ha a pályázó más országban tanult, mint ahol 

dolgozni vagy tanulni szeretne.



  ELÉRhETőSÉGEK:  

 AZ EUROPASS hOnLAPjA: europass.europa.eu

  a nemzeti europass központ műköDtetője: 
tempus közalapítvány
 1077 budapest, kéthly anna tér 1.
 +36 1 236 50 50

 europass@tpf.hu

 europass.hu

 tka.hu

 facebook.com/europassmagyarorszag



EnIc-nARIc 
Kapu a felsőoktatási  
végzettségek elismertetéséhez

A Nemzeti Ekvivalencia-központok Információs Hálózata (NARIC) az uniós és partnerországbeli 

diplomák és felsőfokú tanulmányi időszakok elismerésével foglalkozik. A nemzeti központok 

tájékoztatást és tanácsadást nyújtanak a külföldön szerzett diplomák, végzettségek és egyéb 

képesítések elismerésével, valamint a különböző oktatási rendszerekkel kapcsolatban.

Ingyenes, személyre szabott tanácsadást közvetlenül a nemzeti központoktól lehet kérni, 

általánosabb információk pedig az ENIC-NARIC internetes oldalán találhatók.



  ELÉRhETőSÉGEK:  

 AZ EnIc-nARIc hOnLAPjA: enic-naric.net

  az enic-naric magyarországon: 
magyar ekvivalencia és információs központ 
oktatási hivatal
 1122 budapest, maros utca 19-21.
 +36 1 374 21 00

 ekvivalencia@oh.gov.hu

 www.ekvivalencia.hu



EUROPEAn SchOOLnET –  
Az európai oktatás megújulásáért

A European Schoolnet egy nemzetközi szervezet, amely az európai oktatási minisztériumok 

innovációs stratégiáinak összehangolására törekszik. A European Schoolnet számos szolgáltatást 

nyújt az európai iskoláknak és pedagógusoknak, továbbá kutatásfejlesztési projekteket 

is koordinál. Mindezek célja a 21. század kihívásaira választ adó módszertan és technológia 

kidolgozása és népszerűsítése. 

A European Schoolnet jóvoltából működik hazánkban az eBiztonság Minősítés, amely 

egy önértékelésen alapuló, internetbiztonságra vonatkozó minősítő rendszer közoktatási 

intézmények számára.



  ELÉRhETőSÉGEK:  

  magyarországi képviselet: 
oktatási hivatal, Digitális tuDástár főosztály 
sulinet osztály
 1122 budapest, maros utca 19-21.

 info@sulinet.hu

 www.eun.org

 www.esafetylabel.eu





VÁLLALKOZÁSOK



EnTERPRISE EUROPE nETwORK – 
Üzletfejlesztés karnyújtásnyira

Az Európai Unió Enterprise Europe Network elnevezésű hálózata a világ legnagyobb 

üzletfejlesztési hálózata. Magyarországon az országos lefedettséget biztosító konzorcium 

9 szervezettel, közel 60 munkatárssal egységesen magas színvonalú szolgáltatást nyújt. 

Ki veheti igénybe a hálózat szolgáltatásait? 

A hálózat fő célcsoportjába a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) tartoznak, de kutatási 

központok vagy egyetemek is igénybe vehetik a szolgáltatásokat.

A hálózat elsődleges célja, hogy elősegítse az európai kis- és középvállalkozások nemzetközi 

kapcsolatainak bővítését, valamint az egységes piac kínálta lehetőségek megismertetését.



 AZ EnTERPRISE EUROPE nETwORK hOnLAPjA: een.ec.europa.eu

  AZ EnTERPRISE EUROPE nETwORK MAGYARORSZÁGI hOnLAPjA: 
enterpriseeurope.hu

  A hÁLÓZAT MAGYARORSZÁGOn   
  AZ ALÁBBI InTÉZMÉnYEKBEn MűKödIK:  

  a magyar nemzeti kereskeDőház (mnkh) égisze alatt  
a magyar kereskeDelmi-fejlesztési kft.
 1095 budapest, ipar utca 5.
 +36 1 810 16 00       eeninfo@tradehouse.hu



  észak-magyarországi regionális képviselet
 3300 eger, jókai u. 2.
 +36 20 239 58 60       eeneger@tradehouse.hu

 3526 miskolc, arany jános tér 1.
 +36 20 517 6800       eenmiskolc@tradehouse.hu

  pécs-baranyai kereskeDelmi és iparkamara
 7625 pécs, majorossy imre u. 36.
 +36 72 507 126       +36 72 507 122       een@pbkik.hu



  zala megyei vállalkozásfejlesztési alapítvány
 8900 zalaegerszeg, köztársaság u. 17.
 +36 92 316 033       +36 92 316 062       een@zmva.hu

  fejér megyei kereskeDelmi és iparkamara
 8000 székesfehérvár, hosszúsétatér 4–6.
 +36 22 510 316       +36 22 510 312       een@fmkik.hu

  csongráD megyei kereskeDelmi és iparkamara
 6721 szeged, párizsi krt. 8–12.
 +36 62 554 250       +36 62 426 149       eenszeged@csmkik.hu



  győr-moson-sopron megyei kereskeDelmi és iparkamara
 9021 győr, szent istván út 10/a
 +36 96 520 290
 +36 96 520 291

 een@gymskik.hu

  Dél-alfölDi regionális iroDa kecskeméti információs pont
 6000 kecskemét, árpád krt. 4.
 +36 76 501 104

 een-kecskemet@csmkik.hu

 www.csmkik.hu/een



  hajDú-bihar megyei kereskeDelmi és iparkamara
 4025 debrecen, petőfi tér 10.
 +36 52 500 723       eendebrecen@hbkik.hu

 5000 szolnok, verseghy park 8.
 +36 56 510 629       eenszolnok@jnszmkik.hu

  primom vállalkozásélénkítő alapítvány
 4400 nyíregyháza, víz u. 21/b
 +36 42 414 188
 +36 42 414 186

 primomeu@chello.hu



FIn-nET

Határokon átnyúló pénzügyi viták peren kívüli rendezése

A FIN-NET nemzeti szereplőkből (panaszbizottságokból, ombudsmanokból, mediátorokból) 

álló, peren kívüli viták panaszrendezési lehetőségével foglalkozó hálózat, amely a pénzügyi 

szolgáltatásokat érintő, határokon átnyúló fogyasztói panaszokat kezeli.

A FIN-NET tagjai a fogyasztók és a banki, biztosítási és befektetési téren pénzügyi 

szolgáltatásokat kínálók közötti viták rendezésével foglalkoznak: például hitelekkel, a fizetési 

forgalommal vagy életbiztosításokkal.

 A FIn-nET hOnLAPjA: ec.europa.eu/fin-net



  A FIn-nET   
  MAGYARORSZÁGOn:  

  buDapesti békéltető testület
 1016 budapest, krisztina krt. 99. iii. em. 310.
 +36 1 488 21 31       bekelteto.testulet@bkik.hu

 www.bekeltet.hu

  pénzügyi békéltető testület
 1013 budapest, krisztina krt. 39.
 +36 80 203 776       ugyfelszolgalat@mnb.hu

 www.mnb.hu/bekeltetes





KUTATÁS



hORIZOnT 2020 – Az európai kutatás 
és innováció támogatása  

A Horizont 2020 keretprogram a kontinens globális versenyképességének növelésére irányuló 

Európa 2020 stratégia „Innovatív Unió” elnevezésű kezdeményezésének egyik alappillére. 

Ez az Unió egységes kutatási keretprogramja a 2014–2020-as időszakra, amely három korábbi 

kezdeményezést (FP7, CIP, EIT) foglal magában. A Horizont 2020 a kutatástól egészen a piacig 

tartó teljes innovációs láncot támogatja, ugyanakkor hangsúlyt helyez a társadalmi kihívások 

és problémák megoldására is.

A Horizont 2020 a következő prioritásokat támogatja:

I. prioritás: kiváló tudomány; II. prioritás: ipari vezető szerep; III. prioritás: társadalmi kihívások.



A Nemzeti Kapcsolattartók fő feladata a Horizont 2020 egyes alprogramjaihoz kapcsolódva magas 

színvonalú, professzionális és ingyenes támogatás nyújtása a potenciális pályázók részére.

Tevékenységeik a következőkre terjednek ki:

  tájékoztatás: információs napok szervezése, előadások az aktuális pályázati felhívásokról;

   pályázati tanácsadás: konzultációk, tréningek, workshopok, célzott és általános képzések 

szervezése a pályázással kapcsolatban; telefonos, személyes konzultáció;

  közreműködés projektpartner keresésében;

  segítségnyújtás szerződéskötésben és projektmenedzsmentben.



 ELÉRhETőSÉGEK:  

  nEMZETI KAPcSOLATTARTÓK LISTÁjA: nkfih.gov.hu/nemzetkozi-
tevekenyseg/horizont-2020/nemzeti-kapcsolatarto 

 A hORIZOnT 2020 hOnLAPjA: ec.europa.eu/horizon2020

  tájékoztatás magyarországon: 
nemzeti kutatási, fejlesztési és innovációs hivatal
 1077 budapest, kéthly anna tér 1.
 +36 1 795 95 00

 nkfihivatal@nkfih.gov.hu

 www.nkfih.gov.hu       www.h2020.gov.hu



EURAXESS –  
Kutatói mobilitás

Az EURAXESS hálózat célja, hogy tájékoztatással és tanácsokkal segítse azokat a kutatókat, 

akik egy másik uniós országban kívánnak dolgozni, illetve támogassa őket a kutatói karrierjük 

fejlesztésében. Az EURAXESS Jobs & Funding internetes adatbázisa több ezer, kutatóknak szóló 

álláslehetőséget tartalmaz Európa-szerte, valamint felvilágosítást nyújt kutatói ösztöndíjakról és 

más támogatási lehetőségekről is. Az EURAXESS a kutatók munkakörülményeit érintő kérdésekkel 

is foglalkozik, többek között az Európai Kutatói Chartával vagy a kutatói nyugdíjalappal 

(RESAVER). Az EURAXESS Worldwide az Európán kívül élő európai kutatókat szervezi hálózatba. 

Az EURAXESS magyarországi hálózatának 15 tagja van, ezek a kapcsolati pontok személyesen, 

telefonon és interneten is elérhetők.



  ELÉRhETőSÉGEK:  

 AZ EURAXESS hOnLAPjAI: euraxess.ec.europa.eu   |   www.euraxess.hu

  az euraXess hálózat magyar koorDinátora: 
bay zoltán alkalmazott 
kutatási közhasznú nonprofit kft. 
tuDásmeneDzsment központ
 1116 budapest, kondorfa u. 1.
 +36 1 463 05 65

 euraxess@bayzoltan.hu

 www.bayzoltan.hu



Az EURAXESS  
hálózat magyar tagjai

Magyar Tudományos Akadémia, Tempus Közalapítvány, Szent István Egyetem,  

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapesti Corvinus Egyetem, Semmelweis Egyetem,  

Óbudai Egyetem, Debreceni Egyetem, Nyíregyházi Főiskola, Miskolci Egyetem,  

Szegedi Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem, Széchenyi István Egyetem,  

Nők a Tudományban Egyesület





KULTÚRA,  
FILMIPAR



KREATíV EURÓPA

A Kreatív Európa (2014-2020) a kulturális, kreatív és audiovizuális ágazatok támogatására irányuló 

európai program, amely a 2013 végén lezárult MEDIA, MEDIA Mundus és Kultúra programok folytatása. 

A program teljes költségvetése a 2014-2020 közötti időszakra 1,46 milliárd euró, amely a korábbi 

programokhoz viszonyítva 9%-os növekedést jelent. 

A program átfogó célkitűzése az európai kulturális sokszínűség és örökség előmozdítása, illetve 

a kulturális és kreatív ágazatok versenyképességének növelése. 

A program két alprogramot tartalmaz: a Kultúra alprogram az előadó- és vizuális művészeteknek, 

a kulturális örökség megőrzésének és más hasonló területeknek ad támogatást, a MEDIA alprogram 

pedig a moziknak és az audiovizuális ágazatnak nyújt finanszírozást. 



  A KREATíV EURÓPA PROGRAM KöZPOnTI hOnLAPjA:  
ec.europa.eu/creative-europe

  a program magyarországi koorDinációját a kreatív európa iroDa 
látja el: kreatív európa nonprofit kft.
 1145 budapest, róna u. 174. i. épület 304.       +36 1 300 72 02

 www.kreativeuropa.hu

 facebook.com/kreativeuropairoda
 twitter.com/ced_hu

 media@kreativeuropa.hu

 kultura@kreativeuropa.hu





UNIÓS  
PÉNZÜGYI 

ALAPOK



A STRUKTURÁLIS ALAPOK  
ÉS A KOhÉZIÓS ALAP

Uniós pályázatok gyűjtőhelye

A Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap pénzügyi támogatásainak igénybevételéhez szükséges átfogó 

stratégia és az operatív programok elkészítésére, valamint a támogatások felhasználásához szükséges 

intézményrendszer kialakítására létrehozott koordináló szervezet a Miniszterelnökségen belül működik.

Feladata a Magyarország nemzeti, ágazati és regionális fejlesztési terveinek elkészítésével kapcsolatos 

kormányzati feladatok összehangolása, az érintett uniós és hazai költségvetési források felhasználásának 

koordinálása, illetve az EU strukturális és kohéziós politikájával kapcsolatos hazai intézkedések 

betartatása.



Minden érdeklődő és potenciális pályázó számára javasoljuk, hogy látogasson el a www.

szechenyi2020.hu oldalra, ahol Magyarország fejlesztési tervének, forrásfelhasználásának 

napi statisztikáitól kezdve a nyertes pályázókat segítő tudnivalókon át az aktuális pályázati 

lehetőségekig számos fontos és érdekes információ megtalálható.

  A SZÉchEnYI 2020 PROGRAM ELÉRhETőSÉGE:  

 InFOVOnAL: 06 1 896 0000

 www.szechenyi2020.hu

 facebook.com/egyuttfejlodunk



EURÓPAI MEZőGAZdASÁGI  
VIdÉKFEjLESZTÉSI ALAP, EURÓPAI  
MEZőGAZdASÁGI GARAncIAALAP

Az EU a mezőgazdasági kiadásokat az uniós költségvetés részét képező két alapból fizeti. Az egyik az Európai 

Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA), amely a termelőknek szánt közvetlen kifizetéseket nyújtja, valamint 

a mezőgazdasági piacokat szabályozó intézkedéseket finanszírozza. A másik forrás az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap (EMVA), amely a tagállamok vidékfejlesztési programjait támogatja.

A Bizottság a támogatásokat alapesetben nem közvetlenül a kedvezményezetteknek folyósítja: a  megosztott 

igazgatás elve alapján a támogatási összegek kifizetése a tagállamok felelősségi körébe tartozik. A feladat 

végrehajtását az uniós országok az e célból létrehozott kifizető ügynökségeken keresztül végzik.



2017 januárjától a Közös Agrárpolitika agrár és vidékfejlesztési forrásaival való gazdálkodásért és 

a támogatások felhasználásának ellenőrzéséért felelős szervezet a Magyar Államkincstár (MÁK). 

A MÁK ezen forrásokból, és a magyar költségvetés által biztosított forrásból finanszírozott ágazati 

támogatások igénybevételére benyújtott kérelmek befogadására, elbírálására és a támogatások 

folyósítására, valamint piacszabályozó intézkedések működtetésére szolgáló intézmény.

  ELÉRhETőSÉGEK:  

 1095 budapest, soroksári út 22–24.
 +36 1 374 36 03; +36 1 374 36 04      

 ugyfelszolgalat@mvh.allamkincstar.gov.hu

 www.mvh.allamkincstar.gov.hu



jEGYZETEK



jEGYZETEK



 kiaDja az európai bizottság magyarországi képviselete
 1024 budapest, lövőház u. 35.
 +36 1 209 97 00       +36 1 466 42 21
 comm-rep-bud-relays@ec.europa.eu      eu.hu
 KAPcSOLAT: peter.guntner@ec.europa.eu
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