
Minden dokumentum egy 
helyen az álláskereséshez!
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• az Európai Unió ingyenes szolgáltatása, amely 7 
dokumentumból áll, 

• dokumentumok egységes formátumban teszik 
összehasonlíthatóvá, megismerhetővé az egyén 
szaktudását, végzettségét, nyelvtudását, szakmai 
tapasztalatait,

• tájékoztat, információt ad a hazai és külföldi képzésekről, a 
képzést és kompetenciákat érintő változásokról, valamint a 
külföldön megszerzett képesítésekről,

• célja: segíteni a végzettségek elismertetését, 
megkönnyíteni a munka- és tanulmányi 
felvételizés/felvételiztetés /álláskeresés folyamatát.

AZ EUROPASS …
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Europass önéletrajz

• 28 nyelven kitölthető az online szerkesztőfelület használatával,

• a felhasználó tudását, képességeit, végzettségeit könnyedén 
áttekinthetővé és láthatóvá teszi,

• célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára a CV megírását, 
annak érdekében, hogy egy tartalmas pályázati anyagot 
hozzanak létre.

Tudjon meg többet ide kattintva!

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/hu/cv/compose
http://europass.hu/europass-oneletrajz


Europass motivációs levél

• 28 nyelven elérhető felhasználóbarát online 
kitöltő-felület,

• a motivációs levél felépítéséhez, főbb formai és 
tartalmi elemeihez nyújt támogatást,

• mellékleteket is csatolhatók,

• képi formátumban az aláírás is feltölthető.

Tudjon meg többet ide kattintva!

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/hu/cl/compose
http://europass.hu/europass-motivacios-level-141201114225


Europass bizonyítvány-kiegészítő

• részletes információt ad a szakképesítésről,

• a magyar mellett angol, német, francia, olasz 
és spanyol nyelveken érhető el,

• pontos leírást nyújt a kompetenciákról és a 
szaktudásról,

• képzések jobban összehasonlíthatóvá válnak.

Tudjon meg többet ide kattintva!

http://europass.hu/bizonyitvany-kiegeszito


Europass nyelvi útlevél

Tudjon meg többet ide kattintva!

• célja, hogy egységes formában, szintrendszerben 
és mindig a pillanatnyi nyelvtudásnak megfelelően 
írhassuk le vele nyelvismeretünket,

• gyakorlati nyelvtudást rögzítő, önértékelési 
dokumentum,

• lehetőséget ad arra, hogy szövegértés (hallás utáni 
értés, olvasás), beszéd (társalgás, folyamatos 
beszéd) és írás kategóriákban írja le használható 
nyelvtudást.

http://europass.hu/nyelvi-utlevel


Europass készségútlevél

Tudjon meg többet ide kattintva!

• elektronikus mappaként mutatja be végzettségeit és 
készségeit,

• egy fájlban összesíthető a jelentkezéshez szükséges 
összes adat és dokumentum,

• átfogó információt nyújt a jelentkező eddigi szakmai, 
tanulmányi tevékenységeiről,

• könnyen szerkeszthető, módosítható,

• átlátható struktúrával rendelkezik,

• személyre szabott, egyéni „portfólió” készíthető vele. 

http://europass.hu/europai-keszsegutlevel-141201114233


Europass mobilitási igazolvány

Tudjon meg többet ide kattintva!

• az európai országok valamelyikében folytatott tanulmányok,
szakmai gyakorlatok, tanulmányutak, továbbképzések,
speciális kurzusok, nyári egyetemek, önkéntes munka, stb.
során megszerzett készségek és kompetenciák igazolására
szolgáló, egységes formátumú dokumentum,

• segíthet a munkahelykeresésnél, akár Magyarországon, akár
Európában.

http://europass.hu/mobilitasi-igazolvany-141201114216


Europass oklevélmelléklet

Tudjon meg többet ide kattintva!

• tájékoztat a hazai felsőoktatási rendszerben bekövetkező változásokról 
és azoknak a kompetenciákat érintő hatásáról,

• segíti a külföldön tanult, de itthon elhelyezkedni kívánó magyar 
munkavállalót végzettségének bemutatásában,

• részletes információt nyújt az adott képzésről,

• az intézmények közötti különbségek láthatóvá válnak,

• külföldi végzettség esetén segítséget ad a képzés ismertetéséhez.

http://europass.hu/oklevelmelleklet


CÉLCSOPORTOK

álláskeresők munkáltatók multiplikátorok

hálózatok pedagógusok oktatási 
intézmények



szakmák megfeleltetése, elfogadtatása

pályaorientáció

munkaerő-toborzás

keretrendszerek fejlesztése

kompetenciafejlesztés

álláskeresés folyamata, lépései

EUROPASS MINDENHOL

és még sok minden más



TEVÉKENYSÉGTÍPUSOK

honlapok kiadványok Facebook állásbörzék adatbázisok

partnerségek információs 
kampányok szinergia-építés karriernapok ügyfélszolgálat



Ingyenes kiadványaink, segédleteink

A kiadvány bemutatja az Europass dokumentumcsalád
tagjait, valamint az online szerkesztőfelület működését.
Ráadásul egy minta önéletrajzzal segíti az álláspályázati
anyagok összeállítását.

Minden dokumentum egy helyen az álláskereséshez

Töltse le ide kattintva!

http://europass.hu/documents/letolheto_dokumentumok/europass_leporello_web.pdf


Az Önéletrajz lépésről lépésre című kiadványunk
végig vezeti olvasóját az online szerkesztőfelület
működésén, röviden, képekkel illusztrálva,
hasznos tanácsokkal szolgálva azoknak is, akik
még nem rendelkeznek szakmai tapasztalattal.

A kiadvány ide kattintva letölthető.

Önéletrajz lépésről lépésre

http://europass.hu/oneletrajz-lepesrol-lepesre-az-europass-online-szerkesztofeluleten
http://europass.hu/oneletrajz-lepesrol-lepesre-az-europass-online-szerkesztofeluleten


A kiadvány a diákok számára különösen hasznos lehet, 
hiszen számtalan tanáccsal és gyakorlatias példával 
szolgál.

Az álláspályázathoz szükséges dokumentumok 
bemutatása mellett az álláskeresés folyamatáról, és a 
munkaerőpiac helyzetéről is képet kaphatnak a fiatalok.

A Tervezd meg a karriered! letölthető formában is 
elérhető.

Tervezd meg a karriered!

http://europass.hu/tervezd-meg-karriered


A kiadvány letölthető az alábbi linkről: 
http://europass.hu/karriertervezes-az-iskolaban

Kiadványunk kifejezetten pedagógusoknak szól, hiszen olyan
játékos feladatok gyűjteménye, amelyek végigvezetik a
diákokat az álláskeresés állomásain, segítséget nyújtva
számukra a jövőbeli munkahelykeresésében.

Karriertervezés az iskolában

http://europass.hu/karriertervezes-az-iskolaban


• Új határozat (2018/643) 2018. április 18-án elfogadásra került.

• Változások: az Europass dokumentumcsalád szolgáltatások összességévé 
alakul át.

• Portálfejlesztés: személyre szabott portfólió, további tanulási lehetőségek és 
karriertanácsadási szolgáltatások megjelenítése.

• A végrehajtáson egy európai szintű Tanácsadó Bizottság dolgozik (NSZFH 
és TKA részéről tagok).

• Kapcsolódási pontok egyéb hálózatokkal: bevonás a tesztelési 
folyamatokba.

AKTUALITÁSOK



Europass Online 
Platform

Europass
e-portfólió

Europass
Információ 
szolgáltatás

Digitális
Technikai

Keretrendszer

Europass
interoperabilitás



KAPCSOLAT

+36 1 236 5050 (9–13 óra között)

email: europass@tpf.hu

www.facebook.com/EuropassMagyarország

www.europass.hu

Tempus Közalapítvány
NEMZETI EUROPASS KÖZPONT


