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Útlevél a szakmai gyakorlatokhoz –  
Europass Szakképzés; Mobilitási Nívódíj; 
Kedvezményezetti Nívódíj 

A külföldi munkavállalást és szakmai gyakorlatot megkönnyítő 
Europass Szakképzés dokumentum nyitókonferenciáját 2004. no-
vember 19-én tartotta a Tempus Közalapítvány. A rendezvényen át-
adták a kiemelkedő színvonalú Leonardo mobilitási projektek elis-
merésére szolgáló Mobilitási Nívódíjakat és a Legjobb kedvezmé-
nyezetti beszámolók Nívódíjait is. 
 
Tárgyszavak: munkavállalás; képzés; nívódíj; Europass; EU;  

Tempus Közalapítvány. 

Már Magyarországon is elérhető az Europass Szakképzés 
dokumentum 

Az Europass Szakképzés dokumentum önkéntes alapon használt, 
ingyenesen beszerezhető, külföldi szakmai gyakorlatok igazolására 
szolgáló „útlevél”, amely az EU korábbi tagállamaiban már közel öt éve 
sikeresen működik, és a magyar munkavállaló fiatalok részére is nagy-
szerű lehetőséget nyújthat hazai vagy külföldi munkavállalás esetén. Az 
Europass Szakképzés dokumentum ugyanis nem csupán lehetővé teszi 
a szakmai tapasztalatok, képességek és kompetenciák összehasonlítha-
tóságát szerte az Európai Unió országaiban, de több nyelven tanúskodik 
egyetlen hivatalos okmányban, akár több, külföldön teljesített szakmai 
gyakorlatról is. 

Az Europass Szakképzés füzetet Magyarországon a Tempus Köz-
alapítvány / Leonardo Nemzeti Iroda adja ki.  

Azonban nem csak a Leonardo program által lehetővé tett külföldi 
szakmai gyakorlatok résztvevői kaphatnak ilyen füzetet. A dokumentum 
igénylésének feltétele, hogy a szakképzésért felelős küldő intézmény 
szervezze meg a gyakorlatot. A partnerintézmények között kötött megál-



lapodásban rögzíteni kell a külföldi szakmai gyakorlat legfontosabb rész-
leteit:  

– tartalmát,  
– céljait,  
– időtartamát,  
– az alkalmazott módszereket és  
– a nyomon követés módját.  
A fogadó intézmény mentort köteles biztosítani a kiutazó magyar di-

ák számára, aki nem csak nyomon követi a külföldi szakképzésben részt 
vevő fiatal tevékenységét, beilleszkedését, szakmai előmenetelét, de 
segíti és tájékoztatja is őt munkája során. 

A praktikusan megszerkesztett Europass Szakképzés dokumentum 
alkalmas akár három egymást követő külföldi szakmai gyakorlat nyilván-
tartására is, hiszen nemcsak egy alkalommal van lehetőség valamely 
európai országban munkatapasztalatokat szerezni. Az EU minden tagál-
lamára, azon kívül Norvégiára, Izlandra és Liechtensteinre is érvényes 
ez a szakmai gyakorlati útlevél. A kitöltéséről a küldő intézmény és a kül-
földi fogadó partner gondoskodik. 

Magyarországon hivatalosan 2004. október 1-jén indult útjára az 
Europass Szakképzés kezdeményezés, és eddig 328-an jutottak hozzá 
a dokumentumhoz, amit május 1-jéig visszamenőleg lehet igényelni. 
Ugyanakkor az Európai Unióban már mintegy ötvenezren rendelkeznek 
ezzel a dokumentummal. 

Europass Szakképzés nyitókonferencia 

A dokumentum magyarországi bevezetése alkalmából 2004. no-
vember 19-én rendezett nyitókonferencia célja volt, hogy az érintettekkel 
megismertesse a dokumentumot és mindazokat az előnyöket, amelyeket 
felhasználói számára nyújthat. 

Útlevél a szakmai gyakorlatokhoz – az Europass Szakképzés  
nyitókonferencia témáiból 

A képesítések és kompetenciák átláthatóságának fontossága, az 
Europass Szakképzés szerepe a magyarországi szakképzésben 
Dr. Medgyes Péter, nemzetközi helyettes államtitkár (Oktatási Miniszté-
rium) 
 

 



Mobilitási Nívódíjak átadása és a legjobb kedvezményezetti beszámolók 
díjazása 
 
Az Europass Szakképzés alkalmazása – Ausztriában 
Felhasználói tapasztalatok – gyakornokok és munkaadók 
Mag. Peter Szauer (Braintrust GmbH, Ausztria) 
 

Az Europass Szakképzés alkalmazása – Norvégiában 
Felhasználói tapasztalatok – gyakornokok és munkaadók 
Leonila V. Pilares, programvezető (Stiftelsen Teknologisk Institutt, Nor-
végia) 
 
Az Europass jövője – az új Europass portfolió 
Philippe Tissot, projektkoordinátor (CEDEFOP) 
 
Az Europass Szakképzés alkalmazása Magyarországon 
Gyakorlati tájékoztató a dokumentum igényléséről, kiállításáról, kitöltésé-
ről, használatáról, az Europass honlap és adatbázis indítása  
Tordai Péter, programvezető (Tempus Közalapítvány/Leonardo Nemzeti 
Iroda) 
 
Az Europass portfolió Magyarországon 
Kerekes Gábor, igazgató (Educatio Kht) 
 
Az Europass Szakképzés jelentősége a munkaadók szempontjából 
Rési Tibor, oktatási osztályvezető (EGIS Gyógyszergyár Rt.) 
 
Az Europass Szakképzés nyitókonferenciájának keretében Dr. Medgyes 
Péter nemzetközi államtitkár átadta az idei legjobb Leonardo mobilitási 
projekteknek megítélt Mobilitási Nívódíjakat is. 

Leonardo Mobilitási Nívódíj – A kiemelkedő színvonalú 
mobilitási projektek elismerése 

Az Oktatási Minisztérium és a Tempus Közalapítvány/ Leonardo 
Nemzeti Iroda közösen útjára indított, Mobilitási Nívódíj nevet viselő kez-
deményezés keretében Magyarországon 2002-ben részesültek első al-
kalommal elismerésben a kiemelkedő színvonalon megvalósított Leo-
nardo mobilitási projektek. 

A kezdeményezés beindításával a Minisztérium és a Nemzeti Iroda 
célja nem csupán a legeredményesebben megvalósított projektek mun-



kájának elismerése volt, hanem a legjobb példák azonosítása is, ame-
lyek gyakorlati segítséget nyújthatnak a többi projektnek, illetve projekt-
koordinátornak. 

A díjak idén immáron harmadik alkalommal kerültek kiosztásra. Az 
előző két évhez képest változás, hogy a díjat kizárólag a minden tekin-
tetben példaértékűen megvalósított projektek kapták meg, és nem volt 
elegendő csupán a minőségi kategóriák (innováció, projektmenedzs-
ment, eredmények és hasznosulás, mobiliátis a szervezeti kultúrában) 
valamelyikében maradandót alkotni a projektötletek megvalósítása so-
rán. 

A „Mobilitási Nívódíj 2004”-re 13, rendkívül magas színvonalon 
megvalósított projekt kapott jelölést, a végső nyerteseket egy hazai 
szakértőkből álló bizottság választotta ki.  

– A szakmai alapképzésben részt vevő fiatalok célcsoportjának 
egyik díjazottja a szegedi Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendég-
látóipari Szakközépiskola és Szakiskola, amely Együd Jánosné 
koordinálásával szakács- és pincértanulói számára valósított meg 
svédországi szakmai gyakorlatot. 

– A szakmai alapképzésben részt vevő fiatalok célcsoportjának má-
ik díjazottja a győri Vocational Academy Alapítvány, amelynek 
Molnár Melinda koordinálásával könyvelést tanuló diákjai angol 
vállalkozásoknál töltöttek szakmai gyakorlatot. 

– A felsőoktatásban részt vevő tanulók célcsoportjának díjazottja a 
Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Ka-
rának Ibér-Amerikai Intézete, amely Dr. Győri Anna tanszékve-
zető koordinálásával gazdasági szakmákat tanuló fiataljai számá-
ra valósított meg szakmai gyakorlatot Spanyolországban. 

– Az oktatók célcsoportjának egyik díjazottja a Békés Megyei 
Munkaügyi Központ, amely Tamásné Lehoczki Aranka koordiná-
lásával a megyei pályaorientációs szakemberek számára valósí-
tott meg továbbképzést Írországban. 

– Az oktatók célcsoportjának másik díjazottja a budapesti Magyar 
Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola, amely Kókai 
Katalin és Molnár Mária koordinálásával kertészeti oktatói számá-
ra valósított meg továbbképzést Németországban, Spanyolor-
szágban és Svédországban. 

 
 
 
 

 



Kedvezményezetti Nívódíj – A legjobb kedvezményezetti 
beszámolók díjazása 

A Tempus Közalapítvány / Leonardo Nemzeti Iroda 2004-ben elő-
ször hirdetett pályázatot a Leonardo program mobilitási pályázattípusa 
keretében külföldön járt kedvezményezettek beszámolóinak díjazására. 
A pályázati felhívás 4 kategóriában (szakmai alapképzésben részt vevő 
fiatalok, felsőoktatási hallgatók és friss diplomások, fiatal dolgozók, okta-
tók) került kiírásra, és a megadott határidőig összesen 15 db beszámoló 
érkezett.  

A díjazottak: 
– Harcsa Csaba Nyírbogátról, aki Németországban éttermi felszol-

gálóként töltött szakmai gyakorlatát mutatta be élvezetes stílus-
ban. 

– Györkei Orsolya Budapestről, aki egy német hotelben töltött 
szakmai gyakorlatáról írt érdekes és tanulságos beszámolót.  

– Sarkadi Tamás Gyuláról, aki egy londoni marketing vállalatnál töl-
tött szakmai gyakorlatáról írt igen érdekes és sokszínű beszámo-
lót. 

– Bátai Gergely Gyuláról, aki egy francia farmon eltöltött gyakorla-
tát mutatta be kiemelkedően jól. 

– Fekete Zoltán Csécséről, aki egyéves franciaországi asztalos 
szakmai gyakorlatát mutatta be. 

– Fekete Gabriella Kétegyházáról, aki pályaorientáció témakörben 
szervezett írországi továbbképzését örökítette meg. 

 
(Tempus Közalapítvány/Leonardo Nemzeti Iroda) 

 
(A Szerkesztőség) 
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