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B) Mozgásban a munkaerő-piacon
Milyen dokumentumokat készítsünk el a
munkavállaláshoz? - Szabó Csilla, Europass koordinátor, Tempus
Közalapítvány
Virtuális Munkaerőpiac - Kovács Tibor, VMP projektmenedzser, Nemzeti
Munkaügyi Hivatal
Biztonságos Külföldi Munkavállalás - Németh Ágnes, rendőr alezredes,
Bűnmegelőzési osztályvezető, ORFK és Kalmár András, EURES szakértő,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
A kerekasztal résztvevői közül elsőként a magyarországi Europass központ részéről Szabó Csilla arról
beszélt, hogy egy fiatalnak milyen dokumentumokra van szüksége az uniós munkavállaláshoz. Az
Europass dokumentumcsalád (CV, mobilitási igazolvány, oklevélmelléklet és a készségútlevél
megfelelő dokumentumoknak bizonyulnak külföldi muakvállalás tervezése esetén. Az Eurpopass
dokumentumok közül az Europass CV a legnépszerűbb dokumentum, amelyet az EU valaha
létrehozott. Egy munkáltatók körében végzett felmérés alapján 10-ből 4.2 jelentkező ezt használja,
egyszerre pozitívumként és negatívumként értékelték a munkáltatók a szerkezeti felépítését,
részletességét és szerkesztehtőségét. Az Europass CV-t a visszajelzések alapján főleg fiatalok
használják.
Az Europass honlap www.europas.hu folyamatosan fejlődik, a pályakezdő fiataloknak megfelelő
tippeket, jó tanácsokat is tartalmaz, illetve hamarosan felkerül a 22 nyelven elérhető európai
képességek szótára, az ESCO.
Második előadóként Kovács Tibor a Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkatársa a Virtuális Munkaerőpiac
https://vmp.munka.hu/ portált mutatta be, amely a Nemzeti Munkaügyi Hivatal egyik legfontosabb
szolgáltatása. A portál 2013 júniusában indult és folyamatosan új funkciókkal bővül mind az
álláskeresők, mind a munkáltatók számára. Portál keresési funkciója egyszerű és összetett keresésre
is alkalmas, az itt bejelentett állásajánlatok beépülnek a kirendeltségi állásajánlatba. Jelenleg az
oldalon 39 000 önéletrajz és 15 000 álláshirdetés érhető el. Az oldal népszerűsítése és
megismertetése terén további fejlődésre van szükség.
Az EURES képviseletében Kalmár András a biztonságos külföldi munkavállalást hangsúlyozta. Jelenleg
a megyeközpontokban 35 szakképzett EURES tanácsadó ad felvilágosítást az uniós munkavállalási
lehetőségekről, valamint az http://ec.europa.eu/eures honlap 1,5-2 millió álláshelyből válogathatnak

az álláskeresők. Külföldi munkavállalás esetén kiemelt hangsúlyt kap a megfelelő nyelvtudás,
valamint a kiszolgáltatottabb helyzetre való megfelelő felkészülés. A kapcsolati tőke külföldön is
elengedhetetlen, de az EURES tanácsadói megfelelő segítséget tudnak nyújtani a felkészülés során.
Hogy a külföldi munka álma ne legyen rémálom, Németh Ágnes rendőr alezredes az ORFK részéről is
az előzetes tájékozódás fontosságát emelte ki, a túl szép megfogalmazások nem mindig fedik a
valóságot (pl. könnyű erotikus munka nem létezik!). A munkavállalóknak fel kell készülnie arra, hogy
esetleg irataik és mobiltelefon nélkül kell kapcsolatot létesítenünk az otthoniakkal. Ajánlott a
folyamatos kapcsolatottartás, tanácsos megegyezni egy-egy kódban vagy mondatban, amiből az
otthon maradottak tudják, hogy a munkavállaló bajba került. Mindig legyen a kiutazónál annyi pénz,
amennyiből haza lehet jutni. Az ORFK az EURES-el együtt közös kampányt folytat a fenti tanácsok
népszerűsítésére.

