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Nemzeti Pályainformációs
Központ
A hálózat legfőbb célkitűzése szintén az Európán belüli mobilitás támogatása, a nemzetközi kapcsolatok
erősítése elsősorban az információgyűjtés és a tájékoztatás útján. Ennek keretében az interneten elérhetővé tették a közép- és a felsőoktatási intézmények
beiskolázási adatait, és folyamatosan karbantartják
az EU által működtetett PLOTEUS portált, amely valamennyi tagállam közép és felsőoktatási intézményének megismerését szolgálja. Az információszolgáltatás révén hozzájárul ahhoz, hogy minél több külföldi
hallgató tanulhasson Magyarországon, valamint hogy
a nemzetközi kapcsolatok révén a magyar fiatalok is
egyre nagyobb számban végezhessék tanulmányaikat
európai oktatási intézményekben.
http://www.npk.hu/public/index.php

EURES
Az EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat) olyan
tanácsadó és információs hálózat, melynek célja az
Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség
országai közötti munkaerő-áramlás elősegítése. Ennek
megfelelően legfontosabb feladatai a következők:
információnyújtás és tanácsadás a külföldön elhelyezkedni szándékozó munkavállalók számára az Európai
Gazdasági Térség országaiban fellelhető munkalehetőségekről, valamint a munkavállalás és megélhetés
körülményeiről, segítségnyújtás munkáltatók részére
a külföldi munkaerő-toborzáshoz.
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu
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Az Európai Unió
társfinanszírozásával

2004. május 1-jén Magyarország kilenc másik állammal együtt csatlakozott az Európai Unióhoz, közel tíz
évvel a csatlakozási kérelem benyújtása után. Ez volt
az Unió történetének legnagyobb méretű bővítése.
A csatlakozás óta eltelt tíz év alatt Magyarország számos előnyét élvezhette az uniós tagságnak.
EU-tagságunk következtében jelentősen megnőtt az
országba érkező pénzügyi támogatások mértéke. A csatlakozást megelőzően mindössze 145 milliárd Ft-nak
megfelelő összeget kapott Magyarország egy ötéves
ciklusra. 2004-2009 között viszont az uniós források
összege elérte a 3200 milliárd Ft-nak megfelelő eurót.
A belépéstől kezdve Magyarország az egyik legnagyobb
haszonélvezője az európai uniós támogatásoknak. Az
uniós források több különböző alaptól érkeznek (pl.
Kohéziós Alap, Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap), melyek nagymértékben hozzájárulnak Magyarország fejlődéséhez.
Hogy csak a legújabb és megyénk életében a legjelentősebb fejlesztést említsük meg: 2009-ben Magyarország
Csehországgal és Romániával közösen megnyerte az
Extreme Light Infrastructure (ELI), a világ legnagyobb
lézerkutató központjának megépítésére kiírt pályázatot.
A tudományos nagyberuházás magyarországi helyszíne
Szeged, ahol a megvalósítási munkálatok már elkezdődtek, és várhatóan néhány éven belül az ELI óriási hatással
lesz nem csak megyénk, de az egész térség tudományos
és gazdasági fejlődésére is.
Szintén Európai uniós tagságunknak köszönhetjük,
hogy hazánk immár fontos uniós kötődésű intézmények
helyszíne.
2008-ban a tagországok úgy döntöttek, hogy Budapesten működjön az Európai Innovációs és Technológiai
Intézet, mely többek között a megújuló energiaforrásokkal, a klímaváltozással és az infokommunikációs technikákkal kapcsolatos programokért felel.
2014. március 10-től pedig végleg áthelyezték
Magyarországra az Európai Rendőrakadémia, a CEPOL
székhelyét.

Az Európai Unió négy szabadságelvének érvényesülése
(az áruk, tőke, szolgáltatások és személyek szabad áramlása) Magyarország számára számos előnnyel jár mind
gazdasági, mind az egyéni biztonság és kényelem szempontjából (gondoljunk csak például az egyre szigorodó
fogyasztóvédelmi, környezetvédelmi szabályokra, az
Európai Unió polgárait megillető jogokra).
A személyek szabad áramlását szolgáló vívmányok közül
kiemeljük az európai uniós egészségbiztosítási kártyát,
melynek kiváltása minden tagállamban ingyenes. Segítségével a másik tagállamban tartózkodó polgárok ugyanolyan feltételek mellett vehetik igénybe az egészségügyi
szolgáltatásokat, mint az adott tagállam állampolgárai.

Schengen
A Schengeni egyezményt 1985. június 14-én fogadta el
öt tagállam (Benelux-államok, NSZK és Franciaország).
A megállapodás kimondja, hogy a tagállamok megszüntetik a belső határőrizetet, és a külső határok őrizetét
közösen végzik, illetve megerősítik.
Magyarországon 2007. december 21-én lépett
érvénybe az egyezmény, így megszűnt a magyar-szlovák, magyar-osztrák és a magyar-szlovén határokon
az ellenőrzés. Az egyezménynek jelenleg 26 tagja van,
köztük négy Európai Unión kívüli ország (Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc). A schengeni térséghez való
csatlakozás lényegesen megkönnyíti az uniós polgárok,
így a magyar állampolgárok számára a tagállamok közti
szabad mozgást.
Az Európai Unió egyik legnagyobb vívmánya, hogy
megkönnyítette a mobilitást a tagországok között. Ezáltal egyszerűbbé vált a külföldi munkavállalás, illetve a
hallgatók számára, hogy másik tagállamban folytassák
tanulmányaikat.
Néhány a legfontosabb program, szolgáltatás, illetve
szervezet közül, amelyek célja a mobilitás ösztönzése az
Európai Uniós tagállamok, illetve az EU-n kívüli országok
tekintetében:

A Campus Hungary program 2012. június 1-től
kezdte meg működését. A felsőoktatási mobilitási
program egyik kiemelt célja a magyarországi hallgatók, felsőoktatásban dolgozó munkatársak nemzetközi tapasztalatszerzését elősegítő pályázati rendszer
működtetése. Mindkét célcsoportnak lehetősége van
rövid vagy hosszabb időtartamú tanulmányutakon
részt venni. Az országos szinten koordinált Campus
Hungary Program a Balassi Intézet és a Tempus Közalapítvány konzorciumában, az Európai Unió támogatásával, az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás
Operatív Program (TÁMOP) keretében indult útjára.
http://www.campushungary.hu/
Az Erasmus+ program célja, hogy elősegítse az oktatás, a képzés és az ifjúsági munka korszerűsítését. Ez a
program több mint négymillió uniós polgár számára
biztosítja külföldi tanulmányok folytatását, munkatapasztalat szerzését. A program magyarországi koordinátora a Tempus Közalapítvány. Az ő hatáskörükbe
tartozik még a CEEPUS, az ACES és az Európa a polgárokért program is.
http://www.tka.hu/

Euroguidance
A Euroguidance az európai pályatanácsadó rendszereket összekötő hálózat. Támogatja a mobilitást,
segítve a tanácsadókat és a magánszemélyeket az
európai polgárok számára Európa szerte elérhető
lehetőségekről való tájékozódásban. Ha k ülföldön,
egy EU tagállamban szeretne munkát vállalni, tanulni,
vagy bármilyen képzésben részt venni, a Euroguidance
az adott ország tanácsadó rendszerén keresztül tud
segítséget nyújtani.
http://www.euroguidance.eu

