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I. RÉSZ 



Előszó 
 

A SZAKSZERVEZETEK ÉS A NEMZETKÖZI 
PROJEKTEK 

 

Kézikönyv európai képzési projektek 
megvalósításához 

 
- Ötödik kiadás - 

 
Az ETUCO kézikönyvének, A szakszervezetek és a nemzetközi projektek: 
kézikönyv európai oktatási projektek megvalósításához ötödik kiadását tartja 
kezében az olvasó.  
 
A kézikönyv első változata 1994-ben készült el a TEMPO projekt termékeként. 
Második, javított kiadására 1996-ban került sor az Európai Bizottság Leonardo da 
Vinci programja által támogatott TTUPO projekt részeként. Azóta még két javított 
kiadása jelent meg, és a kézikönyv az ETUCO egyik legnépszerűbb kiadványává 
vált. Az országos szakszervezeti szövetségekkel együttműködésben a következő 
nyelvekre fordítottuk le: angol, francia, olasz, spanyol, finn, svéd (csak 
nyomtatott kiadás), lengyel, bolgár, román, cseh, magyar és orosz. A kézikönyv 
jelenlegi, ötödik kiadása két változást tartalmaz: egyrészt az Európai Unióval 
kapcsolatos jelentős változásokat, másrészt a szakszervezeteknek a közös 
projektmunkával kapcsolatos gyarapodó tapasztalatait építettük bele.  
 
Elődeihez hasonlóan a jelenlegi javított kiadás is szakszervezeti projekt-
szakértők közös munkájának gyümölcse. Jelentős mértékben járult a könyvhöz 
John Atkins (EB – Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság), Silvana Pennella 
(ETUCO), Roberto Pettenello (FFR-CGIL) és Frank Vaughan (ICTU). A 6. fejezet 
megírásában közreműködött Thomas Zadrozny és Steve Walker (Leeds 
Metropolitan University) is. Carine Boon (ETUCO) a web oldalak felkutatásával 
valamint a fordítás és a kiadás befejező munkáinak felügyeletével segített. A 
könyvet szerkesztette és több fejezet megírásában is közreműködött a széles 
európai szakszervezeti oktatási projekttapasztalattal rendelkező Derek Stubbs 
független tanácsadó és projektmenedzser. 
 
Ez a kézikönyv az ETUCO azon törekvéseinek sorába illeszkedik, mellyel a 
szakszervezeti oktatási és képzési nemzetközi együttműködést kívánja segíteni. 
Ennek keretében tájékoztat, tanfolyamokat tart, oktatási anyagokat jelentet 
meg, továbbá támogatást nyújt projektek kidolgozásában. A kézikönyv jelen 
kiadása csak elektronikus formában (word és pdf) jelent meg. A kézikönyv 
letölthető, továbbá európai programokkal kapcsolatos friss információk is 
találhatók az ETUCO honlapján az EU Információs Szolgálat oldalain, a következő 
címen: http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 
 
Reméljük, hogy haszonnal forgatják majd a kézikönyvet. A projektmunkához sok 
sikert kívánunk. 
 
Jeff Bridgford 
Igazgató 
Európai Szakszervezeti Akadémia 
2004. december 
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BEVEZETÉS 
 
 
Ezt a kézikönyvet elsősorban azok számára írtuk, akik a szakszervezeti 
oktatásban és képzésben dolgoznak, bár lehet, hogy más területen dolgozó 
szakszervezeti kollégák is haszonnal forgathatják. Célunk egyrészt gyakorlati 
útmutatót nyújtani mindazoknak, akik nemzetközi projektekkel dolgoznak, 
másrészt ösztönözni és bátorítani azokat, akiket érdekel ez a terület. Bár a könyv 
kifejezetten az európai szintű együttműködéssel foglalkozik, vannak fontos, 
általánosabb érvényű elemei is – különösen az első részben –, melyek azok 
számára is hasznosak lehetnek, akik nemzeti projekteken dolgoznak vagy helyi, 
feladat-orientált munkát végeznek.  
 
 
A kézikönyv a következő célokat tűzte ki maga elé: 
 
• Győzzön meg arról, hogy új szemléletre van szükség az oktatás és képzés 

területén 
• Elemezze az európai partnerekkel végzett közös projektmunka előnyeit 
• Ismertesse az európai projektek irányításához szükséges alapkészségeket 
• Mutassa be ennek a munkának mind a szervezeti, mind az európai hátterét 
• Ismertesse az Európai Bizottság szerepét a nemzetközi oktatási és képzési 

kezdeményezések támogatásában 
• Nyújtson információt EU támogatási programokról, és arról, hogy ezek a 

programok milyen lehetőségeket kínálnak a szakszervezetek számára. 
 
A kézikönyv első része a projektmunka szerepével és természetével foglalkozik. 
Az Első fejezet a projektmunka általános hátteréről szól: beszél arról a változó 
környezetről, melyben a szakszervezetek is működnek, és rámutat, milyen 
fontos szerepet játszhatnak a nemzetközi oktatási és képzési projektek az 
európai szakszervezeti kultúra kialakításában. A második fejezet a 
projektmunka főbb jellemzőit ismerteti, míg a harmadik fejezet azt vizsgálja 
meg, hogyan kell a projektmunkának a tágabb szervezeti célok keretébe 
illeszkednie. A negyedik fejezet az európai projektmunka néhány fontos 
kérdésébe enged betekintést, az ötödik fejezet pedig lépésről lépésre ismerteti 
a projekttervezés folyamatát. A hatodik fejezet a projekt nyomonkövetésével 
és értékelésével foglalkozik. 
 
 
A kézikönyv második része a szakszervezeti projektmunka európai környezetét 
vizsgálja meg. A hetedik fejezet röviden bemutatja az Európai Uniót és 
intézményeit.  A nyolcadik fejezet részletesebben bemutatja az EU néhány 
aktuális politikai célját és azt, hogy ezek hogyan befolyásolják a képzési és 
szakszervezeti projektek politikai környezetét. A kilencedik fejezet az Európai 
Szakszervezeti Szövetségnek az oktatásban és képzésben játszott szerepét, 
tevékenységét és céljait ismerteti, míg végül a tizedik fejezet ezek egyikét – a 
társadalmi párbeszéd fejlesztését – vizsgálja meg közelebbről. 
 
A harmadik rész bemutatja az Európai Unió azon támogatási lehetőségeit, 
melyek nyitva állnak a szakszervezeti és szakszervezeti képzési projektek előtt 
is. A kézikönyv nem sorolhatja fel valamennyi EU támogatási forrást, ezekben a 
fejezetekben a szakszervezeti képzés számára legérdekesebbnek ígérkező 
programokat és költségvetési sorokat mutatjuk be.  Ez a rész a könyv írásakor 
rendelkezésre álló legfrissebb információkat tartalmazza, de ezen a területen 



állandó a változás. Aktuális információk találhatók az Európai Szakszervezeti 
Akadémia Európai Információs Szolgálatának honlapján 
(http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/), valamint az Európai 
Bizottságnak a szövegben is hivatkozott web oldalain. 
 
A kézikönyvet olyan szakszervezeti szakértők írták, akik nagy tapasztalatra 
tettek szert az európai projektmunkában, és ismerik ennek a munkának az 
előnyeit, ugyanakkor tisztában vannak nehézségeivel is. A kézikönyv 
segítségével ezt a tapasztalatot szeretnék másokkal is megosztani, bepillantást 
engednek a projektmunka néhány fontos elemébe. Reméljük, hogy ez segíteni 
fog másoknak, hogy elkerüljék azokat a hibákat, melyeket mi vagy kollégáink 
elkövettünk munkánk során. 
 
Reméljük, hogy a szakszervezeti mozgalomban egyre többen kapnak kedvet 
ahhoz, hogy másokkal együttműködve innovatív és izgalmas projekteket 
dolgozzanak ki – és sikerre is vigyék azokat. 
 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/


1. fejezet 
 

Szakszervezeti oktatás a változó világban 
 
 
Ebben a fejezetben felvázoljuk azokat a kihívásokat, amikkel a szakszervezeti 
képzés szembesül. Beszélünk arról, miként segíthet a nemzetközi projektekben 
végzett közös munka választ adni ezekre a kihívásokra. 
 
 

A szakszervezetek és az oktatás 
 
A szakszervezetek már a kezdetektől fogva, a tizenkilencedik század óta 
támogatták tagjaik képzését és maguk is szerveztek oktatást tagjaik számára. 
 
Az oktatás és képzés körébe sokféle tevékenység tartozik, az egy-egy politikai 
célt ismertető kampányoktól kezdve a szakszervezet különböző szintű 
vezetőinek, tisztségviselőinek célzott képzéséig. Manapság több szakszervezet 
anyagi támogatást is nyújt azoknak a tagjainak, akik (nem szakmai 
továbbképzésen) tanulnak. 
 
A szakszervezeti oktatás lényegi célja azonban mindig az volt, hogy 
 
• erősítse a szakszervezet tagságát és szervezettségét 
• segítse a munkások és képviselőik tárgyalásait a munkáltatókkal 
• elősegítse a szakszervezet céljainak és politikai törekvéseinek elérését bárhol, 

ahol a szakszervezeti tagok és családtagjaik érdekeit érvényesíteni lehet 
• erősítse a szakszervezetek szerepét a makrogazdaságról és politikai témákról 

a különböző társadalmi és politikai szervezetek, valamint a munkáltatói 
szervezetek részvételével folytatott tárgyalásokon. 

 
A szakszervezeti oktatásnak sok formája létezik. Lehet tantermi tanfolyam, az 
egynapostól kezdve akár több hónaposig. Lehet (részben vagy teljesen) 
távoktatás, mely különféle eszközöket – levél, telefon, fax, számítógép – használ 
az oktatók és hallgatók közötti kapcsolattartásra. 
 
A szakszervezeti oktatás túl sok témát ölel fel ahhoz, hogy valamennyit 
felsoroljuk: a munkahelyi problémáktól kezdve – fizetés, munkaidő, 
esélyegyenlőség, stb. – egészen a világkereskedelmi szerződések szerepéig vagy 
a globalizáció hatásáig. 
 
Annyit bátran állíthatunk, hogy a szakszervezeti oktatás a legkülönfélébb 
igényeknek kell megfeleljen: a – határozott célokkal és feladatokkal rendelkező – 
szakszervezet igényeinek csakúgy, mint a munkafeltételeiken javítani akaró 
munkavállalói csoportok igényeinek. Egyúttal fontos az is, hogy a szakszervezeti 
oktatás kielégítse a szakszervezeti tagok és tisztségviselők egyéni, személyes 
szükségleteit is: erősítse önbizalmukat, növelje tudásukat, javítsa készségeiket. 
 
Minden szakszervezetnek saját története, hagyományai és szervezeti kultúrája 
van. Éppen ezért a szakszervezeti oktatás céljai, tartalma és módszertana nagy 
eltéréseket mutatnak az egyes szervezetekben, különböző országokban. 



Sok esetben a szakszervezet maga végzi az oktatást és képzést, saját 
erőforrásait és oktatóit használva. Máskor az oktatást más szervezetekkel (pl. 
munkásoktatási szervezetek, oktatási központok, felnőttoktatási és 
továbbképzési intézmények, egyetemek) együttműködve végzik, így ezeknek a 
szervezeteknek az erőforrásait – oktatók, anyagi források, tananyagok és 
eszközök – is hasznosítják. 
 
Szakszervezeti oktatás folyhat munkahelyi, iparági, országos és nemzetközi 
szinten. Egy adott tanfolyam résztvevői jöhetnek egy vagy több különböző 
szakszervezetből. Ennek a kézikönyvnek a témája a nemzetközi oktatás és 
képzés, amelyben legalább két európai ország képviselői vesznek részt. 
 
 

A globális változás korszaka 
 
Korunkra a gyorsuló változás jellemző, elsősorban a modern technológia 
fejlődésének köszönhetően. Meglátszik ez a termelési technikákon is, de a 
legjobban a kommunikáció fejlődésén. Az elmúlt száz év alatt, különösen pedig 
az elmúlt 25 év alatt a kommunikációs technológia fejlődésének következtében a 
világ sokkal kisebbé vált. 
 
A világ 200 legnagyobb vállalatának összesített értékesítése több, mint a Föld 
182 országának összesített gazdasága – a világ összes országáé, kivéve a 9 
legnagyobbat. Ezeknek a vállalatoknak csaknem kétszer akkora a gazdasági 
ereje, mint az emberiség szegényebb 4/5-ének. Befolyásuk alatt tartják a világ 
gazdasági tevékenységének jóval több, mint a negyedét. Valóban globálisak – 
mind méretükben, mind szemléletükben, mind hatásukban. 
 
A szakszervezetek így olyan munkáltatókkal találják szembe magukat, melyek 
hatalmasabbak mindenkinél, akivel korábban volt dolguk. Ugyanakkor ezek a 
vállalatok sokkal rugalmasabbak is az alvállalkozók, valamint a határozott idejű 
és részmunkaidős foglalkoztatás térnyerésének köszönhetően. 
 
Sok áru és szolgáltatás piaca vált mára globálissá. Sok nagyvállalat a 
munkaerőpiacot is globális piacként kezeli – kihasználják a helyi támogatásokat 
és a más országhoz viszonyított alacsony bérköltségeket. A hagyományos 
nemzeti határok könnyen átjárhatóvá válnak. 
 
Az új technológiáknak kulcsszerepe van ebben a folyamatban. Lehetővé teszik a 
gyártási folyamatok felosztását, így az egyes részfolyamatokat különböző 
országokban végeztethetik el, és csak a végtermék összeállításához gyűjtik össze 
őket.  
 
A modern technológia lehetővé teszi, hogy a termelést mind kevesebb munkás el 
tudja végezni. Ez a csökkenő munkaerő mindinkább két csoportra szakad: a 
jólképzett szakmunkások magjára, és a munkásoknak egy olyan perifériális 
csoportjára, akiket a pillanatnyi termelési igényeknek megfelelően alkalmaznak 
vagy bocsátanak el. Egy vállalat szak- és perifériális dolgozói nem feltétlenül 
dolgoznak ugyanabban az országban, még kevésbé azonos épületben vagy 
telepen.  
 
Az informatika és a kommunikációs technológia fejlődésének hatására megnőtt a 
tudás- vagy információ-alapú iparágak jelentősége is. Ez, valamint a globális 



kommunikációs hálózatok létrejötte forradalmasította az információ-alapú 
termékek világpiacát.  
 
A kiadványok (mindenféle formában megjelenő kiadványok) marketingje, 
disztribúciója és értékesítése éppúgy, mint az élő szórakoztatóipari termékeké, 
szintén hatalmas változások küszöbén áll. 
 
A bankárok és iparmágnások kezében összpontosuló tőke mindig is globális 
jellegű volt. A számítógépek és a távközlés modern formáinak használata most 
még jobban kivonják őket a nemzeti ellenőrzés alól. 
 
Mindezek olyan kihívások elé állítják a szakszervezeteket, ami őket is arra 
kényszeríti, hogy nemzetközi szinten tevékenykedjenek. 
 
 

Változó Európa 
 
Ebben a változó környezetben Európa maga is radikális gazdasági és politikai 
változásokon megy keresztül. Az Európai Unió keretei között mind szorosabb 
együttműködésre törekszik, miközben újraéled a nemzeti és kulturális 
azonosságtudat. 
 
Az Európai Unió célja egy, a hagyományos országhatárokon átívelő gazdasági 
tömörülés létrehozása. Ezen felül arra törekszik, hogy megfelelő társadalmi-
szociális és politikai feltételekkel segítse elő, hogy az európai piac, ha nem is 
egyenlő feltételek mellett működik, legalább minimálisra csökkenjenek az egyes 
európai államok közötti eltérések. 
 
Mindez teljesen új keretet teremtett a szakszervezeti munka számára is. Az áruk 
és a munka szabad áramlása az EU-n belül új kihívásokat jelent, melyek közül a 
legtöbbel a szakszervezetek is találkozni fognak.  
 
Az EU-n belüli gazdasági és szociális jogharmonizáció egyúttal új lehetőségeket is 
teremt a szakszervezeteknek az egyéni és csoportos érdekek képviseletében. 
 
Az európai integráció szükségessé teszi a szakszervezetek szorosabb együtt-
működését. Csak így képesek megfelelően működni a belső piac feltételei között, 
ugyanakkor csak így képesek beleszólni az Európai Unió politikai 
döntéshozatalába. 
 
Az európai gazdasági integráció mélyülése valamint az Unió területi növekedése 
az új, földközi-tengeri és közép-kelet-európai tagállamok felvételével 
rákényszeríti a szakszervezeteket a nemzetközi öntudat és együttműködés 
kialakítására. Ehhez a szakszervezeteknek meg kell tanulniuk "lokálisan 
gondolkozni és globálisan cselekedni". 
 
Meg kell ismerkednünk a többi európai ország ipari és munkaügyi gyakorlatával 
valamint szakszervezeti tevékenységével. A nyelvi és kulturális problémákat is 
meg kell oldanunk ahhoz, hogy az európai szintű szakszervezeti célok és 
törekvések épp annyit jelenthessenek az irodai, üzemi, bolti, kórházi stb. 
dolgozók számára, mint azoknak a szakszervezeti vezetőknek, akik nemzetközi 
értekezleteken vitatták meg és fogadták el ezeket. 
 
 



 

Nemzetközi szakszervezeti oktatás 
 
A fenti helyzetben a nemzetközi oktatási és képzési együttműködés segíthet 
abban, hogy a szakszervezeti munka nemzetközi vonatkozásait jobban értsék 
helyi és országos szinten is. 
 
A szakszervezeti vezetők és tisztségviselők ilyenfajta együttműködése segítheti a 
nemzetközi szakszervezeti stratégiák és kezdeményezések kidolgozásának és 
megvalósításának folyamatát is. 
 
Nem állítjuk, hogy az európai szakszervezeti munka új dolog. Sok 
szakszervezetnek van európai osztálya, és már régóta működnek a 
szakszervezeti szövetségek is. Hasonlóképpen, már a tizenkilencedik században 
megkezdődött a jelentősebb nagyvállalatok európai monitorozásának gyakorlata, 
valamint szolidaritási akciók az európai konfliktusokra adott válaszként. 
 
Ugyanakkor gyakran az európai munkát olyan különálló, a szakszervezeti munka 
főáramától elzárt feladatnak tekintik, melynek nem sok köze van a tagok és 
képviselőik többségének mindennapi problémáihoz. 
 
A fent bemutatott változó világban, különösképpen a változó Európában, ahol 
élünk és dolgozunk, a szakszervezeti tevékenység központi kérdésévé kell 
tennünk a nemzetközi munkát, ha jól meg akarunk felelni a kihívásoknak. 
 
A kézikönyv ebben a környezetben készült el. Abból az alapfeltevésből indultunk 
ki, hogy a szakszervezeteknek kulcsszerepet kell játszaniuk a mindannyiunkat 
érintő globális kihívásokra adott válaszban – új munkahelyek teremtése, az ipari 
átalakulás, a kirekesztés elleni küzdelem, továbbá egy nyitottabb, 
demokratikusabb európai és nemzetközi kultúra megteremtése. 
 
A szakszervezeti oktatásnak és képzésnek jelentős szerepet kell játszania a fenti 
kihívásokra adott válaszban. 
 
 

A szakszervezeti oktatás és Európa 
 
Már jelenleg is számos oktatási és képzési program szól az európai kérdésekről 
is. Sok ilyen programot koordinál az Európai Szakszervezeti Szövetség oktatási 
intézménye, az Európai Szakszervezeti Akadémia. Ugyanakkor több, országos 
szinten szervezett képzés is foglalkozik egyebek mellett európai témákkal, sok 
helyen a rendszeres szakszervezeti munka fontos részének tekintik ezt. Néhány 
szakszervezet pedig rendszeres oktatási csereprogramok és nemzetközi 
értekezletek szervezésével támogatja a nemzetközi tevékenységét. 
 
Ezen a rendszeres tevékenységen túl az utóbbi években egyre élénkebb az 
érdeklődés a szakszervezeti mozgalomban az Európai projektekben való együtt-
működés iránt – azaz olyan, a szokásos tevékenységtől független, célzott kezde-
ményezések iránt, melyeknek meghatározott idő- és pénzügyi kerete van. 
 
Ez egyrészt pragmatikus válasz arra, hogy különböző szervezetek, mint például 
az Európai Bizottság, anyagi támogatást nyújtanak ilyen kezdeményezéseknek. 
Ezzel párhuzamosan az ilyen együttműködések haszna is nyilvánvalóvá vált. A 



nemzetközi projektekben való együttműködés lehetővé teszi a 
szakszervezeteknek, hogy kölcsönösen segítsék egymást, egyúttal újításokat és 
változásokat indíthat el. A projektek elősegíthetik: 
 
• az információcserét; 
• új ötletek, technikák és anyagok fejlesztését; 
• a források egyesítését nagyszabású célok elérése érdekében; 
• a példamutató gyakorlatok elterjesztését; 
• az országos szintű kezdeményezések összehangolását; 
• az újszerű megoldások védett, biztonságos környezetben való kipróbálását; 
• egy tágabb értelemben vett európai szakszervezeti kultúra kialakítását; 
• tartós európai kapcsolati hálózatok kialakítását. 
 
A kézikönyv első része a projektmunkának erre az aspektusára helyezi a 
hangsúlyt. Ugyanakkor a színvonalas európai szakszervezeti oktatási projektek 
megvalósítása sok olyan kulcstényezőn múlik, melyek egy részével a 
szakszervezeti tevékenység során is találkozunk. 
 
Ilyen kulcstényezők pl.: 
 
• a közös célok iránti elkötelezettség; 
• az ötletek, tapasztalatok és tudás megosztásán alapuló valódi 

együttműködés; 
• olyan eredményekre való törekvés, melyek új értékkel, vagy újabb 

dimenzióval gazdagítják az addigi (országos) szakszervezeti tevékenységet; 
• a több szervezet és egyén részvételével folytatott munka áttekinthető 

szervezése és végrehajtása; 
• a végeredmények rendszeres tesztelése, módosítása, értékelése és 

terjesztése. 
 
Sok európai projektre volt már példa széleskörű szakszervezeti részvétellel. 
Néhányra hivatkozunk kézikönyvünkben is. Más példákat is találhatunk az 
Európai Szakszervezeti Oktatás honlapján1 és más – szakszervezetek vagy az 
Európai Bizottság által fenntartott – web oldalakon, továbbá az egyes EU 
programokról készített beszámolókban. A kézikönyv második része 
részletesebben vizsgálja a projektmunka európai hátterét és a támogatási 
forrásokat. 
 
Végig szem előtt kell ugyanakkor tartanunk, hogy legfontosabb célunk a 
szakszervezeti oktatás színvonalának emelése, mely kulcsszerepet játszhat az 
európai szakszervezeti mozgalom erősítésében, szolidaritás kiépítésében és az 
európai szakszervezeti öntudat kialakításában. 
 

                                      
1 http://www.etuc.org/etuco 

http://www.etuc.org/etuco


2. fejezet 
 

A projektmunka természete 
 
Ez a fejezet röviden ismerteti a projektmunkát és a projektmunka jellemzőit. Szó 
lesz a csapatmunka fontosságáról, valamint az idő, költség és minőség közötti 
kölcsönös összefüggésekről, és a rizikófaktorok kezeléséről. 
 

Mi a projekt? 
 
Minden projektnek közös jellemzője, hogy új ötleteket és tevékenységeket 
egyesítenek egy egyedi és újszerű vállalkozásban. Ez azt is jelenti, hogy az 
elképzeléstől a megvalósításig vezető utat nem lehet pontosan látni előre. A 
projekt indítása előtt alaposan meg kell terveznünk a munkát, előre fel kell 
készülnünk a várható problémákra. Biztosan találkozni fogunk váratlan 
problémákkal is, és ezeket is kezelnünk kell.   
 
A projektek tartalma és nagysága is igen sokféle lehet. Íme néhány példa: 
  
• Egy nemzetközi konferencia megszervezése 
• Egy piramis építése 
• Egy új csokoládémárka bevezetése a piacra 
• A Concorde megtervezése 
• Egy új hotel felépítése 
• Gallia elfoglalása 
• Egy iroda elköltöztetése 
• Szakszervezeti tagtoborzási kampány megszervezése 
 
A fenti példákban közös, hogy mind egyedi tevékenység, melynek pontosan 
meghatározott célja van. Éppen ezért mindegyiknek van határozott kezdete és 
végpontja is. 
 
Amint láthattuk, a projektek gyakran bonyolult vállalkozások, több ember és 
szervezet tudására építenek; sokféle anyagot és erőforrást használnak fel. Ennek 
összefogásához rendkívüli vezetési képességek szükségesek – világos 
áttekintésünk kell legyen a vállalkozás célja, a szervezési feladatok, a 
rendelkezésre álló személyek és erőforrások felett, előre kell látnunk a 
veszélyeket és problémákat, és megoldásukra stratégiát kell kidolgoznunk. Ez 
előfeltétele annak, hogy a projektet sikerre vihessük. 
 
Bár vannak közös elemek is, egy projekt irányítása lényeges pontokban 
különbözik egy folyamatosan működő szervezet, például egy szolgáltató vagy 
termelő vállalat irányításától. A második esetben az energiákat egy folyamatos 
tevékenység fenntartására vagy javítására kell koncentrálni – például a 
szállítások megszervezése, ruhák eladása, autók összeszerelése. A projektek 
ezzel szemben egyedi vállalkozások. Nincs két egyforma projekt. 
 
A fenti listából is látszik, hogy a projektmunka nem új jelenség. Ami új, az a 
projektek analitikus megközelítése, valamint a projektmenedzsment sajátos 
készségeinek és technikáinak fejlődése. Ezeket a gyakran nagyon kifinomult 
módszereket főként az elmúlt 60 évben dolgozták ki, elsősorban az építőipar, 
épület-tervezés és a védelmi rendszerek terén. Az egyes technikák nem mindig 



alkalmazhatóak a könyvünkben érintett projektekre azok méretei és hatóköre 
miatt, azonban az alapjukat képező fogalmak és a szemléletmód rendkívül 
hasznosak lehetnek. 
 
 

A szakszervezetek és az európai nemzetközi projektek 
 
Az eddig felsorolt példák nagy részének nem sok köze van a szakszervezetekhez, 
és egyik sem foglalkozik nemzetközi oktatással és képzéssel. Mielőtt 
továbblépnénk, soroljunk fel néhány, a szakszervezeti oktatáshoz jobban kötődő 
projektet: 
 
• Egy három éves projekt három európai ország hat szakszervezetének 

részvételével: fiatal munkanélküliek számára 6 innovatív képzési modul 
megtervezése és a képzés megtartása. 

• Egy kétéves projekt hat szakszervezet és egy külső szaktanácsadó 
részvételével: a szakszervezeti tisztségviselők szerepét vizsgálta meg az 
egyes országokban, a munkahelyi feladatok elemzéséből kiindulva 
meghatározta a képzési szükségleteket az egyes országokban, és 
megvizsgálta annak lehetőségét, hogy közös, európai szabványokat és 
programokat fejlesszenek ki. 

• Egy kétéves projekt, melyben kilenc országos szakszervezet, öt európai 
szakszervezeti szövetség, az Európai Szakszervezeti Akadémia valamint két 
egyetem vett részt; célja az információs eszközök használatával segíteni a 
partnereket, hogy hatékonyabban vegyenek részt a társadalmi 
párbeszédben, valamint segíteni a gazdasági változásokhoz való 
alkalmazkodást 

• Egy projekt egy európai szakszervezeti intézet, egy egyetemi tanszék és két 
kisvállalkozás részvételével: interaktív, komputer alapú oktatási csomag 
kidolgozása a munkahelyi egészség- és balesetvédelemről 

• Egy kétéves projekt: a távmunkával kapcsolatos kutatás és információ-
szolgáltatás. A projektet egy szakszervezeti kutatóintézet koordinálta és hat 
országból vettek részt benne egyetemi tanszékek, munkáltatók, városi ön-
kormányzatok, kutatóintézetek és szaktanácsadók. 

 
Ez csak néhány kiragadott példa az olyan projektek közül, melyeken az utóbbi 
években szakszervezetek európai szinten működtek együtt. És, természetesen, 
maga ez a kézikönyv is egy ilyen nemzetközi projekt termékeként jött létre. 
 
A kézikönyvben, egyes témák illusztrálásához többször is hivatkozni fogunk 
ezeknek és más projekteknek a tapasztalataira. Abban is segítségünkre lehetnek, 
hogy lássuk, milyen együttműködések bizonyultak életképesnek eddig, ezzel 
segíthetnek új kezdeményezések megszületésében is. Ugyanakkor fontos, hogy 
ne szorítkozzunk mások ötleteire abban a tévhitben, hogy az utánzás 
biztonságosabb az újításnál. 

A projekt fázisai 
 
Bár minden projekt egyedi, és minden projekt a saját, csak rá jellemző utat 
járja, a legtöbb projekt hasonló nagyobb fázisokból áll össze: 
 
• A kezdeti szakasz a koncepció – az ötlet megszületése, a projekt céljainak 

meghatározása, a projektcsapat kulcsfiguráinak kiválasztása, munkaterv és 
költségvetés elkészítése. 



• Ezt gyakran a szükségletek felmérése követi – azon emberek helyzetének 
és sajátos szükségleteinek a részletesebb megvizsgálása, akik a projekt 
leendő termékét (vagy a projekt által kifejlesztendő szolgáltatást) használni 
fogják. 

• Ezt a tervezés szokta követni, aminek során a végtermék részletes 
megtervezése történik meg – legyen ez a végtermék egy irodaépület, 
számítógépes adatbázis, reklámkampány vagy éppen egy tanfolyam. 

• Ezután következik a végrehajtás, amikor a tervezési fázis eredményét 
megvalósítják – az irodaépületet felépítik, az adatbázis programját megírják 
és tesztelik, a reklámkampányt elindítják, vagy éppen a tanfolyamot 
megtartják. 

 
Vannak projektek, melyek a végrehajtás fázisával véget is érnek, míg másoknál 
ezt még a projekt természetétől függően különféle fázisok követhetik: 
 
• Az irodaépület esetében egy átadási fázis következik, amikor az épületet 

átadják és használatba veszik. 
• Az adatbázis esetében valószínűleg szintén lesz egy átadási fázis, amit a 

karbantartási folyamat követ. 
• A reklámkampány eredményét valószínűleg az értékelési fázis során fogják 

elemezni. 
• A szemináriumot szintén értékelni fogják, és legfontosabb eredményeit 

nyilvánosságra is hozzák a disszemináció során. 
• Számos projektnek lesz felhasználási fázisa, amikor a kísérleti projekt 

eredményeit továbbfejlesztik, és a szervezet rendszeres tevékenységei közé 
illesztik. 

 
Mindez azonban csak nagyon vázlatos áttekintést nyújt a projektek szokásos 
szakaszairól. Minden egyes szakaszt sokkal részletesebben fel kell bontani a 
tevékenységek és feladatok sorára, mielőtt belekezdhetnénk a valódi 
projektmunkába. 
 
 

Kulcselemek 
 
A projekt irányítása – bárhogyan is történjen – magában foglalja négy 
kulcselem: 
 
• a projektcsapat 
• a termék teljesítménye és minősége 
• az idő 
• a költségek  
 
összehangolását a projekt céljainak elérése érdekében. A négy elem közül az 
első – a csapat – főként az emberek megértésének és irányításának képességét 
kívánja meg, míg a másik három elsősorban a projekt materiális aspektusait 
érinti. A négy elem dinamikusan kapcsolódik egymáshoz. 
 
 

A projektcsapat 

 
Ha újra megnézzük a fenti projekt-listát, láthatjuk, hogy nemcsak egyedi céljuk 
és világosan körülhatárolt időkeretük van, hanem különböző emberek és 



szervezetek közreműködésére építenek. Ez jellemző a legtöbb projektre: 
csapatmunkát jelentenek. Még az aránylag kis, egyetlen vállalat vagy szervezet 
keretében végrehajtott projektekben is különböző osztályok munkatársai 
működnek együtt. 
 
Az, hogy különböző helyekről jött emberek dolgoznak együtt egy közös feladat 
végrehajtásán, a projektmunka egyik erőssége, de problémák forrásává is 
válhat, ha a csapat nem érti pontosan a feladatot vagy nem megfelelő az 
irányítás. A csapat minden tagjának értenie kell a projekt céljait, valamint azt is, 
hogy ők személy szerint hogyan járulnak ehhez hozzá. Egyúttal nagyon rövid idő 
alatt össze kell rázódniuk, hiszen a csapat általában csak az adott projekt 
végrehajtására áll össze. A hatékony csapatmunka ugyanakkor hatalmas 
előnyökkel jár. A csapat együttműködése olyan célok elérését teszi lehetővé, 
amire egyenként nem volnának képesek; egyúttal kölcsönös segítséget, 
társaságot is jelent, ami ideális esetben a projekt közösség számára megteremti 
a kölcsönös tanulás lehetőségét is. 
 
Egy nemzetközi projekt esetén a csapatban együtt dolgozó embereknek nem 
csak tudásuk és képességeik különböznek, hanem különböző szervezetekből, 
különböző országokból érkeznek, eltérő a nemzeti kultúrájuk és anyanyelvük is. 
Azt is láthatjuk, hogy nem csak szakszervezetek vesznek részt a projektekben. 
Találhatunk példát egyetemekkel, vállalkozásokkal vagy szaktanácsadókkal való 
együttműködésre. Valószínű, hogy a különböző partnerek számára más és más a 
fontos, és mást várnak a projekttől. Ebben az esetben még fontosabb, hogy 
egyetértsünk a projekt természetéről és tartalmáról. A világos információcsere 
kulcsfontosságú. 
 
A projektmunka sikerének egyik kulcsa az erős és összetartó csapat kialakítása 
és jó irányítása. 
 
 

Idő, költség és minőség 
 
A projektek anyagi természetű kulcselemei a következők: 
 
• Idő - melyet a részletes munkatervben határozunk meg 
• Költség - melyet a költségvetésben határozunk meg 
• Minőség vagy teljesítmény - azaz milyen lesz a projekt terméke - ezt a 

projekt részletes meghatározásában írjuk le 
 
Ezt a három elemet egy háromszög csúcsain ábrázolhatjuk2: 
 
 

                                      
2 Barnes, N.M.L. (1985) „Project Management Framework” in International Project Management Yearbook 
1985.  Butterworth Scientific, UK 



 
 
 
Ideális esetben egyensúlyra törekszünk ezek között az erők között, azaz – egy 
projekt esetében – azt szeretnénk, hogy a projektet határidőre, a költségvetés 
keretein belül hajtsunk végre, és az eredménye a maximális minőséget vagy 
teljesítményt nyújtsa. A pont a háromszög közepén marad. Azonban vannak 
esetek, amikor egyes szempontokat a többi elé kell helyeznünk. 
 
• Ha egy adott időpontban tartott konferenciára készítünk anyagokat, akkor 

semmi értelme az egésznek, ha egy hetet késünk. 
• Ha veszélyes anyagok biztonságos kezeléséről írunk kézikönyvet, akkor 

nyilván az információk és utasítások minősége lesz a legfontosabb 
szempontunk. 

• Ugyanakkor, bármi legyen is a projekt témája, ha az erőforrások nagyon 
szűkösek, akkor a költség lehet a döntő szempont. 

 
Minden esetben fontos, hogy tisztázzuk, mi a legfontosabb szempont, mert ez 
meg fogja határozni a tervezést és döntéseket. Lévén, hogy ez a három elem 
kölcsönösen összefügg egymással, ezért egyiknek a kiemelése a másik kettőre is 
hatással lesz. 
 
Ha a konferencia anyagainak példáját tekintjük, ahol az idő a legfontosabb 
szempont, a pont elmozdul középről és az ábra valahogy így fog kinézni: 

 

 
 
 
Ha az anyagok elkészítése késik, még mindig elkészülhetünk időre, ha: 



 
• több embert alkalmazunk vagy túlórázunk (azaz a költségeket áldozzuk fel), 
• az anyag mennyiségét csökkentjük vagy minőségét rontjuk le (azaz a 

minőségi tényezőkben engedünk). 
 
Hasonlóképpen, ha a biztonságos kezelésről szóló kézikönyv minőségi céljait 
akarjuk elérni, akkor lehet, hogy a költség és/vagy idő szempontjaiból kell 
engednünk. Ha viszont a költségek a kulcsszempont, ez valószínűleg befolyásolni 
fogja a minőséget vagy a teljesítményt – és lehet, hogy lassabban készülünk el. 
 
Alapvető fontosságú, hogy tisztában legyünk azzal, egész pontosan mik a projekt 
céljai, és hogy ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és melyik mennyire 
fontos. A célok egymással összefüggő, de egyúttal egymással versengő 
szempontokat képviselnek, melyek az egész projekt irányát meg fogják 
határozni. 
 
 

Kockázat 
 
Végül, lévén, hogy a projektek egyedi vállalkozások, alkalmi csoportok 
együttműködésén alapulnak, és céljaikat általában szűk keretekbe szorítva kell 
elérniük, jelentős kockázatot is rejtenek magukban. Az előző részben már láttunk 
néhány ilyen kockázati tényezőt – a késői teljesítés, a túlköltekezés, a 
teljesítmény-követelmények nem teljesítésének veszélyét. A projektcsapat újabb 
kockázatokat rejt magában: elképzelhető, hogy a csapat tagjai egyenként 
valamennyien tökéletes szakemberek, de nem jó közöttük az együttműködés. 
Hasonlóképpen a projekt irányítása is kockázatokat rejthet: ilyen lehet a rossz 
információcsere, a fontos kérdések rutinból való eldöntése, vagy fontos 
dokumentumok elvesztése. 
 
Fontos, hogy a projektben rejlő kockázatokat már induláskor felmérjük, és már a 
tervezés kezdetekor megtegyük a szükséges lépéseket, hogy felismerjük és 
megelőzzük, de legalább csökkentsük a kockázatokat. 

 

Összefoglalás 
 
Ebben a fejezetben áttekintettük a projektmunka néhány alapvető sajátosságát. 
Ismétlésképpen a legfontosabb pontok: 
 
• Minden projekt egyedi vállalkozás. 
• A projekteknek pontosan körülhatárolt céljuk van. 
• A projektek időkerete korlátos, kezdő- és végpontjuk egyértelműen 

meghatározott. 
• A legtöbb projekt ugyanazokból a fő fázisokból áll: koncepció, tervezés, 

megvalósítás. 
• A projektmunka négy kulcseleme a csapat, költségek, idő és minőség. 
• A projektcsapat tagjai legtöbbször eltérő szakmájúak, különböző 

szervezetekből érkeznek, és - nemzetközi projektek esetében - eltérő nyelvi 
és kulturális közegből jönnek. 

• A projektek általában a szokásos intézményi kereteken kívül vagy éppen 
azokat keresztezve működnek. 



• A sikeres projektek tekintettel vannak az idő, költség és minőség közötti 
kölcsönhatásra. 

• A projektek kockázati elemet is rejtenek magukban, amit a sikeres projektek 
felismernek és elkerülnek. 

 
A következő fejezetekben részletesebben foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. 
 



3. fejezet 
 

A szervezeti környezet 
 
 
A legtöbb projekt valamilyen szervezet keretei között működik. Ebben a 
fejezetben a következőkről lesz szó: 
 
• A projektet körülvevő szervezeti környezet megértése 
• A projektek használata a szervezet szükségleteire választ nyújtó megoldások 

kidolgozására és tesztelésére 
• A projektek és a szervezet kapcsolata 
• Az érdekeltek meghatározásának fontossága, valamint érdekeik megértése és 

megtárgyalása. 
 
 

A projekt – eszköz a szervezet kezében 
 
Mint láttuk, a projektek célorientált kezdeményezések, melyeknek jól 
körülhatárolt célja, időtartama és forrása van. A szervezet szempontjából nézve 
a projekteket leginkább a szervezet problémáira adott lehetséges megoldások 
kidolgozására és kipróbálására szolgáló eszköznek tekinthetjük. Olyan 
eszközként szolgálhatják a szervezetet, mely előre meghatározott keretek 
között, előre meghatározott forrásigény mellett lehetővé teszi új termékek vagy 
szolgáltatások kifejlesztését és kipróbálását, vagy a jelenlegi gyakorlat javítását. 
 
Azoknak a projekteknek, melyekbe a szervezet belefog, szorosan kapcsolódniuk 
kell a szervezet stratégiai terveihez. Egy adott projekt annál értékesebb lehet, 
minél inkább a szervezet stratégiájának egy meghatározott területére vagy egy 
stratégiai kérdés megválaszolására koncentrál. Így ugyan kívül marad a 
szervezet struktúráján és szokásos tevékenységén, mégis számottevően 
hozzájárul annak fejlődéséhez. 
 
A projekt és a szervezet közötti kapcsolatnak sok következménye van, melyek 
éppúgy érvényesek az üzleti vállalkozásokra, az állami szervezetekre, oktatási 
intézményekre, mint a szakszervezetekre: 
 
• A projekt meghatározása a szervezet stratégiai jövőképére és prioritásaira 

kell épüljön. Világosan látni kell, hogyan járul hozzá a projekt a szervezet 
fejlődéséhez. 

• A projekt lényegéhez tartozik a probléma-megoldás szándéka, így a 
változás lehetőségét hordozza magában – akár azzal, hogy tökéletesíti a 
meglévő tevékenységet, akár azzal, hogy új termékeket vagy 
szolgáltatásokat hoz létre. Mindez segíthet abban, hogy a szervezet 
elmozduljon a jelenlegi állapotából a kívánatos irányba. 

• Mindezen felül a projektnek valahogyan illeszkednie kell a szervezetbe. Ez 
azt is jelenti, hogy a közvetlen projektcsapaton kívül is szükség van 
szervezeti támogatásra és elismerésre. A projektnek tulajdonképpen a 
szervezet "védnökségére" van szüksége. 

• Csak akkor lehet hatékony a projekt, ha világosan definiált szükségletekre 
válaszol. Belső változást célzó projekt esetében elég a szervezeten belül 
megfogalmazni ezeket a szükségleteket. Gyakran azonban a termékek vagy 



szolgáltatások tervezett használóinak céljait is definiálni kell. Mint az előző 
fejezetben már említettük, sok projekt korai fázisa tartalmaz egy 
igényfelmérési szakaszt, hogy a leendő felhasználók szükségleteit 
részletesebben meghatározzák. 

• Ahhoz, hogy a projekt kísérleti eredményei értékelhetőek legyenek, 
megfelelő követelmény-rendszerre van szükség az eredmények folyamatos 
értékeléséhez, aminek segítségével sikeressége megállapítható. Az 
értékelés eredményét egyúttal a tágabb szervezethez is vissza kell csatolni. 

• Az is fontos, hogy tisztában legyünk vele, előfordulhat, hogy a projekt nem 
hozza meg a várt eredményt. Annak ellenére, hogy mindent megteszünk a 
siker érdekében, mégsem zárható ki ez a kockázat. Ugyanakkor a projektbe 
fektetett energia és források akkor is nagyon értékesek lehetnek, ha a 
projekt nem hozza meg a tervezett eredményt, mert fontos információkat 
és tapasztalatokat adhat, és ez segíti a szervezet további fejlődését. 

• Végül, ha a projekt sikeres lesz, szükség van arra, hogy megtervezzük, az 
eredményeket hogyan fogja használni a szervezet. Ez további fejlesztést 
tehet szükségessé, de a célunk az kell legyen, hogy az eredmények végül 
beépüljenek a szervezet mindennapi, rendszeres munkájába. A szak-
szervezeti oktatással kapcsolatban ez jelentheti például azt, hogy a projekt 
eredményeként egy új témáról kidolgozott és tesztelt oktatási csomagot a 
kapott visszajelzések fényében módosítunk, és az új témát integráljuk a 
rend(szer)es oktatási programba. 

 
 

A szervezet és a projekt irányítása 
 
Amikor a projektnek a szervezetben betöltött szerepét vizsgáljuk, alaposabban 
szemügyre kell vennünk, milyen kapcsolat van a projekt vezetése és a szervezet 
irányítási struktúrája között, és tudnunk kell a várható konfliktusforrásokról. 
 
Minden szervezetben szükség van a munka, felelősség és beszámolási 
kötelezettség megosztására. Ez a szervezet struktúrájának és működésének 
alapja. Jól átgondolt struktúra hiányában lesznek feladatok, amiket senki nem 
végez el, bizonyos információk nem fognak eljutni az érintettekhez, és a 
vaktában döntenek, ha egyáltalán döntenek. Természetesen minden egyes 
szervezetnek más a szerkezete, de a legtöbb nagy szervezeté hasonlítani fog a 
3.1. ábrára. 
 

 
 
 



Ez egy piramis, azaz különböző szintek alá- és fölérendeltségi rendszere, melyek 
függőlegesen osztályokba szerveződnek. Ez az ábra éppúgy ábrázolhatna egy 
üzleti vállalkozást, oktatási intézményt vagy éppen egy jótékonysági szervezetet. 
Építővállalat esetén tervezési, termelési, beszerzési, értékesítési, könyvelési, 
személyzeti osztály szerepelne az ábrán; szakszervezet esetében valószínűleg 
szervezés, regionális, oktatási, nemzetközi, pénzügyi osztályokat találnánk. A 
piramis tetején általában az igazgató vagy főtitkár található, aki az igazgatóta-
nácsnak vagy a vezető testületnek tartozik felelősséggel. A részletektől 
függetlenül – melyek nagyon különbözőek lehetnek – ez a szervezet a 
funkcionális menedzsment modell valamilyen változatát fogja mutatni, 
függőleges alá-fölérendeltségi viszonyokkal, ahol a koordináció felelőssége a 
hierarchiának aránylag magas szintjén marad. Egy nagy intézmény számára, 
melynek állandó a tevékenysége, ez tökéletes megfelelhet (bár újabban sok 
vezetési szakértő ezt is megkérdőjelezi). 
 
Azonban egy projektnek, amint láttuk, más a természete. A projekt 
meghatározott tevékenységek együttese, célja és időkerete is jól behatárolt, és 
főként egy olyan csapatra épít, melynek tagjai különböző osztályokról kerülnek 
ki. A projekt más vezetési struktúrát igényel, mivel lényegét tekintve egy 
munkacsoportról van szó. Majdnem teljesen biztos, hogy "laposabb" lesz a 
szerkezet, vagyis a hierarchia sokkal kevesebb szintből áll, és a horizontális 
információcserének és együttműködésnek minden szinten sokkal nagyobbnak 
kell lennie. 
 
Vegyünk például egy termelő vállalatot, mely új termékek széles választékát 
akarja bevezetni. Valószínűleg mindegyik projektcsapatban részt vesznek a 
tervezési, termelési, beszerzési és értékesítési, valamint más osztályok dolgozói 
is, akik ráadásul valószínűleg különböző helyet foglalnak el a vállalati 
hierarchiában is. Hogyan illeszkedhetnek ezek a projektek a szervezet általános 
irányítási struktúrájába? 
 
Gyakran alkalmazzák azt a megoldást – a szakszervezetekben is beválhat –, 
hogy kineveznek egy vagy több projektmenedzsert, aki(k) a vertikális osztály-
struktúrákon kívül helyezkednek el, és a feladatuk az, hogy összehangolják a 
különböző osztályok embereinek tevékenységét. Ld. 3.2. ábrát. 
 
 

 



 
 
Ha jól működik, akkor ez az un. "mátrix" struktúra nagyon hatékony lehet. 
Azonban láthatjuk, hogy a projekt-menedzsereknek a különböző osztályvezetők 
együttműködésére van szüksége saját projektjének előremozdítása érdekében, 
ahol az összes többi, "rendes" munkafeladattal fog "rivalizálni". Minden projekt 
szükségképpen egy kis, önálló szervezetté fog válni, mely saját életét éli. 
Hogyan lehet mindezt kontrollálni és irányítani egy nagyobb szervezet keretein 
belül? 
 
Tökéletes megoldás nem létezik, de íme néhány kiindulási pont: 
 
• A legfontosabb, hogy felismerjük és megértsük a konfliktusforrásokat. 
• A projekt indítása előtt pontosan definiálni kell a projekt céljait, és tisztázni 

kell azt, hogy ezek a célok hogyan segíthetik a szervezet általános céljait. 
Ebben mind a projektcsapat tagjainak, mind a szervezet magasabb szintű 
vezetőinek egyet kell érteniük. 

• A szervezeti vezetők és a projektmenedzser között egyetértésre van 
szükség arról, hogy hol helyezkedik el a projekt a szervezet terveinek 
fontossági sorrendjében. 

• A fenti döntések meghozatala után szükség van egy képviselőre, aki 
támaszt nyújt a projektnek, és magas szintű szervezeti támogatást tud 
biztosítani. 

• Pontosan meg kell határozni a projekt céljaira használható forrásokat. 
• Meg kell állapodni a döntéshozatal módjában, különös tekintettel az 

esetleges érdekellentétekre. 
• Áttekinthető és hatékony kommunikációs rendszert kell kialakítani. 
 
Mindez segíteni fog a konfliktusok valószínűségének csökkentésében, egyúttal 
áttekinthető rendszert biztosít a felmerülő nézeteltérések rendezésére is. 
 



Együttműködés az érdekeltekkel 
 
Azt is tudjuk ugyanakkor, hogy a legtöbb projektben nem csak egy szervezet 
érdekeit kell szem előtt tartani. Ahhoz, hogy pontosan értsük egy projekt 
környezetét, és hatékonyan irányítsuk, szükségünk van valamennyi érintett 
azonosítására és érdekeik megértésére. A projekt szempontjából mindazokat a 
szervezeteket (és egyéneket) tekintjük érintettnek, akik vagy aktívan részt 
vesznek a projekt végrehajtásában, vagy akiknek az érdekeit befolyásolhatja ez 
a munka. A projektet koordináló szervezeten kívül még legalább a következők az 
érintettek: 
 
• A projektmenedzser és a projektcsapat 
• A partnerszervezetek, választott vezetőik és vezető munkatársaik 
• Végfelhasználók és szervezeteik (azaz azok, akik a projekt folyamán 

kifejlesztett termékeket és szolgáltatásokat használni fogják) 
• A projektet finanszírozó szervezetek és a projektet támogató szponzorok. 
 
Az egyes érdekelteknek nagyon különböző érdekeik fűződhetnek a projekthez, 
nagyon eltérő céljaik lehetnek vele. Ezek az eltérések könnyen feszültséget 
okozhatnak, ezért, ha sikerre akarjuk vinni a projektet, fontos, hogy jól értsük és 
kezeljük őket, és megegyezzünk az érintettekkel. Ezt a fontos tényezőt már a 
projekt tervezésének kezdetétől figyelembe kell vennünk. Ugyanakkor a projekt 
végrehajtása során is fontos, hogy figyelembe vegyük az érdekeltek 
szemléletváltozását és elvárásainak változását, és hogy a projekt minden 
szakaszában megfelelően informáljunk minden érdekeltet a projekt haladásáról. 
 
Európai szakszervezeti projektek esetében a legfontosabb érdekeltek 
valószínűleg az országos szakszervezeti konföderációk és ezek tagszervezetei 
lesznek. Más fontos érdekeltekre is tekintettel kell lenni, mint például az Európai 
Szakszervezeti Szövetség, egyes minisztériumi részlegek, önkormányzatok, 
segélyszervezetek, és persze az Európai Bizottság, mint potenciális finanszírozó. 
 
Összefoglalva: 
 
• A projektek fontos eszközt jelenthetnek a szervezet számára szükségletei 

kielégítéséhez. 
• A projekt sikere érdekében meg kell értenünk szervezeti környezetét. A 

projektnek kapcsolódnia kell a tág értelemben vett szervezeti 
tevékenységhez; ide tartozik a nemzetközi valamint a magas szintű vezetői 
támogatás biztosítása is. 

• És végül: valamennyi érdekelt igényeit tekintetbe kell venni, a projektet 
útjára indító szervezeten belül és azon kívül is. 



4. fejezet 
 

A projekt irányítása 
 
 
A második fejezetben megvizsgáltunk néhány, minden projektre jellemző 
kulcskérdést: 
 
• Csapat 
• Minőség 
• Idő 
• Költség 
 
A négy, egymástól merőben eltérő tényező közös vonása, hogy mindegyik 
jelentősen befolyásolja a projekt egészének lefolyását. A projekt céljának elérése 
érdekében mindegyiket kézben kell tartanunk. Ez a fejezet elsősorban a csapat 
irányításáról szól – ehhez leginkább az emberekkel kell tudni bánni. Szót ejtünk 
még a minőség, idő és költségek irányításával kapcsolatos problémákról is, 
valamint arról, hogy milyen képességekre van szüksége egy 
projektmenedzsernek. 
 
 

A csapat irányítása 
 
Az előző fejezetben a szervezet szemszögéből vizsgáltuk a projektet. A 
munkacsoport valószínűleg sokkal rugalmasabb, mint maga a munkaszervezet – 
kevésbé merevek a kapcsolatok és kevésbé hierarchikus a struktúra. Jól működő 
csapat esetében ez hatalmas előnyt jelenthet, sok hasznos energiát és 
kreativitást szabadíthat fel. Azonban a rugalmasság hatalmas problémák forrása 
is lehet egy rosszul funkcionáló csapatban. Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, 
hogy egy csapaton belül szükségképpen különböző nézőpontok vannak jelen – ez 
a csapatmunka egyik erőssége. Az egyes emberek más és más okból vesznek 
részt a csapat munkájában. Bizonyos értelemben mindenkinek meglehet a saját 
"magánprojektje". A csapat-irányítás egyik fontos feladata az, hogy ezeket a 
"magánprojekteket" egyetlen közös projektté forrassza egybe. 
 
 

Szerepek a csoporton belül 
 
A csoportok irányításáról szóló könyvtárnyi irodalom talán legérdekesebb része a 
hatékony munkacsoport összetételéről, valamint a csoportban működő 
szerepekről szól. Az elemzők többféleképpen írják le a csoport működését. Az 
egyik legismertebb modell Belbiné3, mely nyolc alapszerepet különböztet meg, 
melyekre minden hatékony munkacsoport működéséhez szükség van: 
 
• Az elnök - koordinál, figyelmes hallgató és jó bíró 
• A formáló - feladatorientált, dinamikus, kezdeményező 
• Az ötletgyáros - fantáziadús és nagy tudású, a részletekkel nem törődik 
• A helyzetértékelő - jó az elemzőképessége, kritikus 

                                      
3  Belbin, R.M. (1981) Management Teams. Heinemann, UK 



• A forrásfeltáró - magabiztos és extrovertált, jó kapcsolattartó 
• A csapatember - jó szervező, gyakorlatias, keményen dolgozik 
• A csapatépítő - jól tud emberek között hidakat építeni, megnyerő, nem 

verseng 
• A befejező - a határidők és a feladatok teljesítésével törődik, elszánt a 

határidők betart(at)ásában. 
 
Egy ember egyszerre több szerepet is betölthet, és eltérő helyzetekben más és 
más szerepek kerülhetnek előtérbe. Belbin modellje csak egy a lehetségesek 
közül, nem állítjuk, hogy ez az egyetlen érvényes modell. Azt akartuk 
hangsúlyozni, hogy vezetőként csak úgy segíthetjük a csapat hatékony 
működését, ha tisztában vagyunk a csapattagok eltérő szerepével és a közöttük 
levő kapcsolatokkal. Egy ilyen modell segíthet megérteni egy adott csoport 
működését. 
 
Azt is látnunk kell, hogy a projektcsapatnak – mint bármilyen más csapatnak –  
időre van szüksége ahhoz, hogy a tagok megismerkedjenek egymással, és csak 
ezután fognak tudni jól együttműködni; de a projektek szűkös időkerete ritkán 
adja meg ezt a lehetőséget. 
 
Minden munkacsoportnak két kulcstényezője van: 
 
• A feladat - itt a hangsúly azon van, amit a csoport el kíván érni. 
• A csoport - itt a fókusz a belső kapcsolatrendszeren és dinamikán van: a 

csoportélet minőségén. 
 
Ha egy csoport jól funkcionál, ez a két dimenzió párhuzamosan működik – a 
csoporton belüli kapcsolatok harmonikusak, az egyének konstruktív szerepeket 
töltenek be és elősegítik a feladat teljesítését. 
 
Azonban mindannyian voltunk már olyan helyzetben is, ahol a személyes 
érdekek annyira eltérőek és annyira dominálnak, hogy nem lehet haladni a 
feladat teljesítésével. Máskor pedig a csoportszempontok annyira előtérbe 
kerülnek, hogy a feladatot gyakorlatilag szem elől tévesztik, a csapat 
munkacsoportból baráti társasággá válik. Fontos, hogy fenntartsuk a kívánatos 
egyensúlyt. 
 
További gyakori problémák a csoportokkal kapcsolatban: 
 
• Valamilyen sürgős feladatot be kell fejezni, de a csoportdinamika nem teszi 

lehetővé egyik tagnak sem a szükséges lépések kezdeményezését. 
• A projekt egésze megbénul azon, hogy néhány tag nem teljesítette feladatát. 
• Kezelhetetlenül nehézzé válik a döntéshozatal, vagy azért, mert nincs világos, 

elfogadott döntési mechanizmus, vagy mert a csoport nem képes megbirkózni 
a nehéz döntések meghozatalával, különösen azokkal, melyek a személyes 
viszonyokra is hatással vannak. 

• Az un. "hárítás-kultúra" kialakulása, amikor az egyes személyek nem vállalják 
a felelősséget a hibákért, ehelyett másokat kritizálnak. 

• Önbizalomhiány és kedvtelenség, amikor problémákba ütköznek a célok 
elérése közben. 

 
Gyakran hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni ezeket a nehéz 
problémákat. Maguktól, sajnos, nem szoktak megoldódni. Eltűnhetnek egy időre, 
de csak azért, hogy később sokkal komolyabb formában törjenek újra felszínre. 
Konstruktív munkafeltételeket kell teremtenünk, folyamatosan figyelnünk kell az 



ilyen problémákra, és, ha jelentkeznek, azonnal és nyíltan foglalkoznunk kell 
velük. 
 
 

Nemzetközi projektek 
 
A csapatmunka nehézségei még bonyolultabbak nemzetközi, sokszereplős 
projektek esetében. A gondok sokszorozódnak. 
 
Ilyenkor a projekt munkaszervezetének nem egyetlen, hanem több szervezethez 
kell illeszkednie. A projektcsapatba az egyes tagok nemcsak saját egyéni 
perspektívájukat és céljaikat hozzák magukkal, hanem szervezetükét is. Az 
egyes szervezeteknek saját szervezeti kultúrája – munkamódszerek, célok és 
prioritások —, és saját története van. Fontos, hogy a csapat tagjai – elsősorban a 
projektmenedzser – tisztában legyenek a többi tag szerepével és azzal, hogy 
milyen a szervezet, ahonnan jöttek. 
 
A második fejezetben felsorolt szakszervezeti projektek közül néhánynak épp 
ilyen nehézségei adódtak. Íme néhány példa a problémákra: 
 
• A különböző szervezetektől érkezett tagok eltérő jogosítványokkal érkeztek. 

Volt, akinek meghatalmazása volt rá, hogy szervezetét érintő döntéseket 
hozzon a projektcsapatban, míg másoknak folyamatosan jóváhagyást kellett 
kérniük a projektcsapaton kívülről, ami megnehezítette a határidők 
betartását. 

• Egyes szervezetek nagy fontosságot tulajdonítottak a projektnek, tapasztalt 
szakembereket és jelentős erőforrásokat bocsájtottak rendelkezésre, míg 
más partnerek épp ellenkezőleg, tapasztalatlan munkatársakat delegáltak a 
projektbe. 

• A projektcsapat egyes tagjai nem bírták összeegyeztetni a projekttel 
kapcsolatos munkájukat napi rutinfeladataikkal. Nem végezték el időben a 
rájuk bízott munkát. Ez a többi partner munkájára is hatással volt, és így az 
egész projekt teljesítményét is rontotta. 

• Más esetekben a szakszervezetek nem tudták a hosszú projekt teljes 
idejére ugyanazt a személyt biztosítani, így a csapat összetétele menet 
közben változott. Ez további problémát jelentett a hatékony 
csapatmunkában. 

• Egyes témákat (például a munkanélküliség problémáját) egyes szervezetek 
inkább politikai kérdésként akarták kezelni, mint mások. 

• Gyakran az egyes partnerek eltérő céllal csatlakoztak a projekthez. Például 
egy fiataloknak szóló oktatási projekt keretében az egyik partner 
tanulmányi csereutakat tervezett, míg a másik oktatóképző tanfolyamokat 
akart kidolgozni, a harmadik a fiatal munkások nyelvoktatását támogatta 
volna, míg a negyedik célja az átképzés és a munkaerőpiacon való 
érvényesülés segítése volt. A projekt tervezése során ezeket a 
különbségeket nem észlelték és kezelték. 

• Máskor egyes szervezetek határozott cél nélkül csatlakoztak a projekthez, 
anélkül, hogy tisztázták volna, hogyan segítheti a projekt a szervezetet. Ez 
azzal járt, hogy nem voltak érdekeltek a projektben, és nem tisztázták azt 
sem, hogy miként fogják a projekt eredményeit a későbbiekben használni. 

Ez csak néhány példa arra, hogy a partnerszervezetek eltérő céljai, struktúrái, 
prioritásai és kultúrája hogyan hathatnak a projektcsapatra. Volt, hogy nem 
sikerült megoldani a feszültségeket, és ez jelentős mértékben befolyásolta a 
projekt eredményét is. Máskor – például a fiatalok oktatási projektje estében, 



melyet végül is több kétoldalú részprojektre bontottak fel – sikerült megfelelő 
megoldást találni. Az azonban közös mindegyik példában, hogy ezeket a 
problémákat nem látták előre és nem készültek fel a kezelésükre, megoldásuk 
sok értékes időt vett igénybe. Jó párat megelőzhettek volna, ha már a 
kezdeteknél világos megállapodást kötnek 
 
• a célokról, 
• a prioritásokról, 
• a forrásokról, 
• a döntéshozatali eljárásokról 
• az információcsere módjáról, 
 
azaz alaposabb előkészítéssel és tervezéssel. 
 
 

Nyelv 
 
Sok nemzetközi projektben okoznak komoly problémát a nyelvek. Gyakori eset, 
hogy a csoport tagjainak nincs egy közös nyelve, melyet mindegyikük beszél és 
ért. Ez pedig komoly gátat jelenthet a hatékony információcsere útjában. 
Előfordult, hogy egy projekt tervezésekor nem számoltak ezzel, és az 
értekezletek nehézkesen, egyszerre több nyelven folytak, gyakran egyes 
partnerek egész egyszerűen ki voltak zárva a kommunikációból. Egy másik 
esetben az angolt használták közös nyelvként, egy spanyolul és angolul is tudó 
olasz kolléga fordított egy angolul nem tudó spanyol kollégának. Ez jól működhet 
az idő nagy részében, azonban előfordulhat, hogy egy fontos kérdésben az olasz 
kolléga félreért valamit, majd a helyzetet tovább bonyolítja, hogy a félreértett 
változatot fogja lefordítani a spanyol partnernek. 
 
A tanácsunk egyértelmű: rögtön az elején egyezzünk meg a munkanyelv(ek)ben. 
Azt is vegyük figyelembe, hogy ez mit jelent az adott csapat számára. Mindegyik 
tag nyelvtudása – beleértve a passzív szövegértést és az aktív fogalmazást is – 
megfelelő szintű-e? Ha nem, gondoskodnunk kell fordításról mind a megbeszélé-
sekhez, mind pedig az írott információcseréhez. 
 
Bizonyos esetekben a legjobb megoldás hivatásos tolmácsok alkalmazása – nem 
is várhatjuk el normális körülmények között a csoport egyetlen tagjától sem, 
hogy ezt a feladatot magára vállalja. Erre azonban már a tervezéskor 
gondolnunk kell. A nyilvánvaló anyagi vonzaton felül a tolmácsolás miatt több 
időt kell szánnunk a megbeszélésekre, illetve az írásbeli kommunikációra is. Még 
így is adódhatnak problémák, mert nem valószínű, hogy a tolmács érteni fogja a 
viták gazdag mögöttes tartalmát, és nem biztos, hogy pontosan megérti az 
egyes kifejezések közötti árnyalatnyi különbségeket. 
 
Ennél is nagyobb nehézséget jelenthet a távkommunikáció igénye, legyen szó 
akár szóbeli kommunikációról telefonon vagy videókonferencia összeköttetésen 
keresztül, vagy írott kommunikációról levél vagy e-mail útján. A projektmunka 
során, amikor a csoportnak együttesen kell egy közös feladatot megterveznie, 
vagy egy európai képzésen vesznek részt, gyakori ez a probléma. Nincs tökéletes 
megoldás, de van néhány dolog, ami segíthet, egyes esetekben további 
költségek nélkül. Egyes esetekben megoldást jelenthet az, ha részben nyelvi 
alapon szervezzük meg a munkacsoportokat, fenntartva közben a 
nemzetköziséget. Máskor lehet, hogy a résztvevőnek van nyelveket beszélő 
kollégája, aki egyszerűbb szövegek fordításával segíthet neki. Ugyanakkor a 



projekt költségvetésében érdemes gondoskodni az e-mailek és levelek 
fordítására szánt megfelelő pénzösszegről is. Hasznát vehetjük az Interneten 
található többnyelvű szótáraknak4, vagy akár magunk és elkészíthetjük a projekt 
kulcsszavainak szószedetét. Végül, bár távol állnak a tökéletestől, az online 
fordítógépek5 is segítséget jelenthetnek a hivatalosabb szövegek megértéséhez. 
 
 

Kultúra 
 
Már említettük a szervezeti kultúrák közötti eltérés okozta félreértések 
problémáját. Ez bármilyen helyzetben előfordulhat. Nemzetközi projektek 
esetében gyakran a nemzeti kultúrák közötti eltéréssel is foglalkoznunk kell. 
Fontos, hogy ne legyenek előítéleteink az egyes nemzetekkel szemben, de 
butaság volna, ha nem látnánk be, hogy az egyes nemzeti kultúrák eltérő 
hangsúlyokat, eltérő értékeket, eltérő történelmet és eltérő viselkedésmódokat 
takarnak. Ez hatással van a nemzetközi projektmunka valamennyi szintjére – az 
olyan egyszerű, gyakorlati kérdésektől kezdve, mint a munkanap időbeosztása, 
az étkezések idejével és az ételekkel kapcsolatos elvárások, a szabadságok 
várható ideje; olyan finomabb viselkedési kérdésekig, mint az, hogy mennyire 
hivatalos, formális módon viszonyulnak a vitákhoz az egyes partnerek, illetve az 
írott dokumentumok stílusa. 
 
A szakszervezeti kultúra is különbözik az egyes országokban – és nem csak 
abban, hogy milyen alapon szerveződnek a szakszervezetek (foglalkozási, 
politikai, esetleg vallási). A kollektív tárgyalások rendszere jelentős eltéréseket 
mutat az egyes országokban. Azzal is tisztában kell lennünk, hogy a 
szakszervezeti oktatás eltérő szerepet tölt be az egyes országok kultúrájában: 
egyes országokban központosítottabb, szakmaibb lehet, mint máshol. Eltérnek az 
egyes európai szakszervezetek oktatási módszerei is. 
 
A projekt irányítása szempontjából arra van szükség, hogy tisztában legyünk 
ezekkel a különbségekkel és igyekezzünk erényt kovácsolni a sokféleségből. 
 
 

Idő, költség és minőség 
 
Eddig a csoport irányításával kapcsolatos kérdésekről beszéltünk. Ki kell azonban 
térnünk a nemzetközi projektmunkának a másik három alapvető tényezővel (idő, 
költség és minőség) kapcsolatos problémáira is. Íme néhány gyakorlati példa: 
 

Idő 

 
• A projektnek nem volt világosan tervezett időrendje. 
• A célok újragondolása és/vagy az adminisztráció túl sok időt vett igénybe, és 

nem maradt elég idő a lényegi feladat elvégzésére. 
• Gyakran a kitűzött célok az adott időkereten belül megvalósíthatatlanok 

voltak. 

                                      
4  Ld. pl. az Európai Bizottság szószedetét, az Eurodicautomot: 
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller (Az új tagállamok nyelvei, így a magyar sincs integrálva a 
szolgáltatásba. A ford.) 
5  Ld. pl. http://www.systransoft.com/ és 
http://www.worldlingo.com/products_services/worldlingo_translator.html.  

http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller
http://www.systransoft.com/
http://www.worldlingo.com/products_services/worldlingo_translator.html


 

Költségek 

 
• Néhány esetben a költségvetést nem beszélték meg az összes partnerrel a 

projekt indítása előtt. 
• A költségvetésben szereplő bérköltségeknek és a projekttel ténylegesen 

eltöltött időnek néha semmi köze nem volt egymáshoz. 
• A partnerek gyakran azzal szembesültek, hogy költségeik meghaladják az 

eredetileg tervezettet. 
• A partnerek nem értették meg, vagy nehéznek találták a költségelszámolás 

előírt rendszerét. 
 

Minőség 

 
• Egyes esetekben a partnerek a nélkül vállalták a projektben való részvételt, 

hogy alaposan megismerték volna annak tartalmát, következményeit. 
• A projekt kezdetekor nem definiálták a célokat és minőségi követelményeket 

világosan, részletesen. 
• A projektcsapat tagjainak jelentősen eltérő minőségi elvárásai voltak, és 

eltért az egyes partnerek munkájának minősége is. 
• Nem sikerült olyan jó minőségű terméket készíteni, mely egyaránt 

használható lett volna európai és országos szinten. 
 
Nincs elég helyünk, hogy ezeket a kérdéseket részleteikben megvizsgáljuk, de ha 
az egyes problémák okait keressük, szinte mindegyiket visszavezethetjük egy 
közös okra: az alapos előkészítés és tervezés hiányára. 
 
 

A projektmenedzser 
 
Miről volt szó mostanáig ebben a fejezetben? 
 
• Áttekintettük a csapatmunka néhány alapvető sajátosságát. 
• Megvizsgáltunk néhány, a nemzetközi csapatokra jellemző nehézséget. 
• Felsoroltunk néhány, a nemzetközi projektekben gyakori problémát. 
 
Foglalkozzunk most egy kicsit a projektmenedzser személyével. Milyen tulajdon-
ságokra van leginkább szüksége ahhoz, hogy szerepét jól betöltse? Milyen képes-
ségekre és tudásra van szüksége egy projektmenedzsernek? 
 
A különböző projektek esetében a konkrét elvárások eltérnek. Az egyes 
személyek munkastílusa is különbözik. Azonban, ha végiggondoljuk mindazt, 
amit eddig tanultunk, láthatjuk, hogy mire van általában szüksége a 
projektmenedzsernek: 
 
• Legyen pontos fogalma a projekt céljairól és tartalmáról. Nem feltétlenül 

szükséges, hogy a projekt témájának szakértője legyen, de ha nem az, akkor 
gyorsan kell tanulnia. Teljes mélységében kell értenie a projektet ahhoz, hogy 
sikeresen tárgyalhasson a csoporttagokkal és más érdekeltekkel. 

• Legyen jó szervező és tervező, továbbá legyen képes pontosan és hatékonyan 
átadni az információkat, akár a projektcsapaton belül, akár a többi 
érdekeltnek, akár a projekt eredményeinek általánosabb körben történő 



ismertetése során. A hatékony irányítás lelke a jó tervezés és 
információcsere. 

• Legyen alapos és logikus gondolkodású, képes arra, hogy a különböző 
szakterületeket érintő információkat megértse, összefogja, és esetenként 
kritikusan értelmezze. 

• Tudja irányítani a csapatmunkát, legyen rugalmas és tudjon együttműködni a 
különböző helyekről érkezett emberekkel; szükség esetén ösztönözzön, moti-
váljon és támogasson, de folyton tartsa szem előtt a projekt lényegét jelentő 
feladatokat. 

• Jó probléma-megoldó és tárgyalási készsége legyen, hiszen az ő feladata lesz 
a külső és belső feszültségek és konfliktusok megoldása is. 

• Szüksége van még magas szintű adminisztratív képességekre, a részletek 
iránti nagy figyelemre. Technikai és informatikai tudásra is szüksége lesz, 
valamint arra, hogy megtartsa a kényes egyensúlyt a részletek iránti figyelem 
és a projekt fő céljainak folyamatos szem előtt tartása között.  

• Jó pénzügyi képességekre: tudja kezelni a költségvetést, képes legyen 
megfelelő nyomonkövetési és jelentéstételi rendszert kialakítani; általában jól 
kezelje a projekt forrásait. 

• Legyen képes jól kezelni az időt – egyrészt a saját időbeosztását, másrészt a 
projekt időrendjét. 

• Legyen elkötelezett a minőség iránt – mind a munkafolyamatok, mind a 
termékek szempontjából –, hogy a projekt minél magasabb szinten teljesítse 
céljait. 

 
 

Felkészítés a projektmunkára 
 
A projektmenedzser fent felsorolt készségei a következő területeket ötvözik: 
 
• technikai készségek 
• emberi kapcsolatokkal kapcsolatos készségek 
• információ és megértés 
• személyes tulajdonságok és viselkedésmódok 
 
A szakszervezetek és más szervezetek egyre inkább felismerik a 
projektmenedzser és projektigazgató szerepének jelentőségét, és a velük 
szemben támasztott követelmények komplexitását. Ebből természetesen 
következik annak felismerése is, hogy speciális képzésre van szükségük. Egyes 
szakszervezetek országos szinten tanfolyamokat szerveznek erről a témáról. Az 
Európai Szakszervezeti Akadémia többféle tevékenységgel segíti ennek a fontos 
kezdeményezésnek a fejlődését és megerősödését: tanfolyamok és 
munkatalálkozók, valamint egy projektmenedzsment-szakértői hálózat 
szervezésével6. 
 
Ez a fejezet főként a projektcsapattal foglalkozott, és néhány olyan problémával, 
mely a csapatmunka során felmerülhet, különös tekintettel a nemzetközi csapa-
tokra. Fontos, hogy a csapat magja részt vegyen már a tervezésben is. Nagyobb 
projektek esetén ennek a folyamat biztosan része lesz néhány munkaértekezlet 
is. A legtöbb projekt kezdetén is lesz egy munkaértekezlet, melyen minden 
kulcsfontosságú partner részt vesz. Ennek az értekezletnek a feladata, hogy a 
partnerek megismerkedjenek egymással, elindítsák a projektet, és 
megtárgyalják a felsorolt várható problémákat. 

                                      
6 A projektmenedzsment tanfolyamról további információ található a 8. függelékben 



 
A projekt kidolgozásakor és tervezésekor meg kell fontolnunk, nincs-e szükség a 
projektcsapat képzésére. Hasznos lehet például egy kommunikációs tréning az 
egész csapat számára. Lehet, hogy a csapat egyes tagjainak szüksége van vala-
milyen szakképzésre. A képzést tarthatja külső szakember, de sok esetben a 
projektcsapat valamelyik tagja is megtarthatja. Egy jól sikerült tanfolyam 
nemcsak abban segít, hogy a résztvevők a projektben tanulási lehetőséget is 
lássanak, hanem segít a csoport-tudat kialakításában is. 
 
 

Előkészítés és tervezés 
 
A jó irányítás kulcsa a gondos előkészítés és tervezés. A korábban példaként 
említett projektek legtöbb problémáját meg lehetett volna előzni, de legalább is 
enyhíteni jobb tervezéssel. Mindannyian ismerünk olyan embereket, akik azt 
hajtogatják, "nem lehet mindent előre megtervezni", vagy hogy "túl bonyolultak 
ezek a dolgok ahhoz, hogy előre lássuk, mi fog történni", vagy "a túl sok 
tervezés megöli a dolgokat". Nagyon keményen ellen kell álljunk nekik! Persze 
van egy szemernyi igazság abban, amit mondanak, de ez nem szolgálhat 
ürügyként arra, hogy ne tervezzünk. 
 
Képzeljük el, hogy el szeretnénk menni egy faluba, amit hallomásból ismerünk. A 
faluba lakatlan hegyvidéken át sok kilométeres út vezet. Valószínűtlen, hogy 
nekivágnánk a kirándulásnak anélkül, hogy pontosan tudnánk, hol van a falu, 
mennyi ideig fog tartani az út, és hogy elég alaposan megismernénk magát az 
odavezető utat. Szinte biztosan szereznénk egy térképet, és nem indulnánk neki 
vaktában, az útközben kapott segítségre hagyatkozva. Minél több információt 
gyűjtöttünk össze előre, és minél részletesebb térképet szereztünk, annál 
bátrabban vágnánk neki az útnak. Így is megtörténhet, hogy útközben kiderül, 
hogy elavult a térképünk, a kis patak helyén már víztározó van, és ezért nagy 
kerülőre kényszerülünk. A térkép még ekkor is segít az irány tartásában, és 
segítségével azt is meg tudjuk becsülni, hogy a kerülő mennyivel növelte meg az 
utat. 
 
A terveket a projekt térképének tekinthetjük – a projekt maga is felfedezőút az 
ismeretlenbe. Különféle térképeket készíthetünk az utazás különféle szempontjai 
szerint. Lesz, amelyik a célt fogja pontosan meghatározni, a másik az utat; 
megint mások a logisztikával, erőforrásokkal, költségekkel foglalkoznak. Lesznek 
nagyléptékű térképek, melyek az egész területet mutatják, mások egy-egy 
részterületre koncentrálva részletesebb képet mutatnak. Mindegyiknek kettős 
feladata van – egyrészt segít elérni a célt, másrészt segít a többiekkel szót 
érteni. Többé-kevésbé mindegyik ideiglenes: néha újrarajzolhatjuk őket, ahogy 
jobban megismerjük a terepet és a csapat képességeit. Azonban a térképek 
adják a vállalkozás alapját, és minél gondosabban készítjük el őket – a lehető 
legjobban felkészülve a veszélyekre, és tartalékokat is hagyva –, annál 
valószínűbb, hogy a projektünk el fogja érni a célját. 
 
Tartsuk ezt szem előtt, amikor a következő fejezetben részletesebben vizsgáljuk 
meg egy európai projekt tervezésének folyamatát. 



5. fejezet 
 

Bevezetés a projekttervezésbe 
 
 
Ebben a fejezetben a projekt tervezés kérdéseivel foglalkozunk, elsősorban azzal, 
hogyan készítünk elő egy Európai Bizottsági programhoz benyújtandó pályázatot. 
Természetesen csak vázlatos bevezetést tudunk nyújtani, mert a speciális 
projekttervezési technikák és folyamatok részletekbe menő bemutatása 
meghaladná ennek a kézikönyvnek a kereteit. Arra vállalkozunk, hogy áttekintjük 
a tervezés legfontosabb lépéseit, továbbá bemutatjuk az információgyűjtés és 
információcsere néhány módszerét. 
 
 

1. lépés: A projekt meghatározása 
 
Hol kezdődik a projekt? A projektek túl gyakran egy pályázati felhívásra válaszul 
születnek, például egy Európai Bizottság által meghirdetettre. Az ilyen felhívások 
ugyan ösztönzőleg hathatnak, de meggyőződésünk szerint az anyagi támogatás 
önmagában nem a legjobb biztosítéka a sikeres projektnek – és az a két-három 
hónap, ami a felhívás közzététele és a beadási határidő között rendelkezésre áll, 
általában nem elegendő arra, hogy egy csapatot összeállítsunk, és egy jól 
elkészített tervezetet kidolgozzunk. Ahogy korábban már mondtuk, a projektnek 
egy igény felismeréséből és meghatározásából kell születnie, a projekt 
eredménye ennek a kielégítését fogja segíteni. A projekt kezdeményezőjének 
feltétlenül tisztában kell lennie ezzel az igénnyel és azzal, hogy kielégítése milyen 
hasznot fog hozni. 
 
Tegyük fel, hogy Ön egy országos szakszervezet oktatási és képzési osztályának 
munkatársa. Tisztában van azzal, hogy az európai üzemi tanácstagok képzése 
egyre fontosabb a szakszervezetek számára, de az egyes országok tapasztalatai 
nagyon különböznek. Érzi, hogy szakszervezetének aktívabban kellene ezzel a 
kérdéssel foglalkoznia, de Ön nem szakértője ennek a területnek, és úgy tudja, 
egyik kollégája sem az. Mégis tenni kellene valamit – talán egy kézikönyvre 
volna szükségük a szakszervezeti tisztségviselőknek, de képzés is kellene. De 
lehet, hogy először egy konferenciát kellene szervezni? Esetleg egy információs 
kampány hatékonyabb volna? És mire kellene a legnagyobb figyelmet fordítani? 
A törvényre és gyakorlati megvalósítására? Vagy inkább adjanak részletekbe 
menő tanácsokat az EÜT képviselők hatékonyabb munkájához? Az biztos, hogy 
segítségre lesz szüksége. Ott van az a spanyol kolléganő, akivel tavaly 
találkozott egy konferencián, aki az üzemi tanácsokról szóló tanfolyamukról 
beszélt. Érdemes volna felvenni vele a kapcsolatot. Jó volna a német gyakorlatról 
is információt kapni valahogy... 
 
Ez egy ígéretes kezdet, de még rengeteg munka van hátra, mielőtt egy valamire-
való pályázattá áll össze. 



A szervezeti kötelezettség 

 
Először is meg kell beszélje az ötletet kollégáival. Hogyan illeszkedne egy ilyen 
projekt a szervezet prioritásai közé, milyen eredményekre lenne a legnagyobb 
szükség? 
 
Sokkal pontosabban meg kell határozni azt a szükségletet, amire a projekt 
válaszolni akar. A meghatározás legyen a lehető legkonkrétabb: 
 
• Kik a célcsoport?  
• Milyen új készségekre és információkra van szükségük? 
• Hogyan járulhat hozzá a projekt a szervezet szükségleteinek kielégítéséhez? 
• Milyen konkrét eredményeket állítana elő a projekt a szervezet, illetve a cél-

csoport számára? 
 
Ez csak néhány azok közül a kérdések közül, amikre választ kell adjon az ötlet 
pontosításakor. Készítsen egy rövid javaslatot, és beszélje meg kollégáival. Mit 
kell tenni annak érdekében, hogy a szervezet hivatalos támogatását adja a 
projekthez? 
 

Projektvázlat 
 
Ha a kiinduló ötletet elnyerte a szervezet támogatását, szükség lesz a projekt 
szerkezeti vázlatának kidolgozására. Amikor definiálta azokat a szükségleteket, 
melyeket a projekt ki akar elégíteni, tulajdonképpen már belekezdett a projekt 
céljainak meghatározásába. Most azt kell meggondolni, hogy milyen 
módszereket használ majd a projekt, és milyen tevékenységeket kell 
végrehajtani a célok elérése érdekében. Íme néhány megválaszolandó kérdés: 
 
• Szükség van-e a célcsoport szükségleteinek részletesebb felmérésére? 
• Lesz-e a projekt keretében más kutatás? 
• Hogyan kezd hozzá a felismert szükséglet megválaszolásának? 
• Mi lesz a projekt fő tevékenysége – a tájékoztatás? Tanfolyamok? 

Oktatóképzés? Oktatási módszertan kidolgozása? Oktatási anyag kidolgozása? 
Új szolgáltatás(ok) kifejlesztése? 

• Milyen konkrét termékeket fog a projekt létrehozni? 
• Hogyan fogják a projekt sikerét lemérni? 
• Hogyan fogják közzétenni és terjeszteni a projekt eredményét?  
• Lesz-e a projektnek érdemi európai aspektusa vagy csak országos szinten hoz 

eredményeket?  
• Ha a projekt sikeres lesz, hogyan fogják eredményeit beépíteni a partner-

szervezetek mindennapi tevékenységeibe? 
 
Ezek után kell leírni a projektvázlatot. 
 

Partnerek bevonása 
 
A fenti kérdések megválaszolása és a projekt vázlatának kidolgozása közben 
további kulcskérdések fognak felmerülni: 
 
• Milyen további tudásra és erőforrásokra van még szüksége? 
• Milyen partnerszervezettől kaphatja meg ezt? 



• Milyen előnyökkel járhat a projekt a potenciális partnerek számára? 
 
Fontos, hogy jól válasszuk ki a partnereket. Olyan szervezetet vagy személyeket 
vonjunk be, akik valóban hozzá tudnak valamivel járulni a projekt munkájához. 
Pontosan meg kell határoznunk feladatukat és azt a tudást, amit hozzátesznek a 
projekthez. Munkacsoportot akarnak létrehozni – nem baráti társaságot vagy 
lobbycsoportot. 
 
Ha pedig Önt kérik fel egy projektben való részvételre, alaposan fontolja meg, 
mit nyerhet a szervezete ezzel a projekttel, mivel tud hozzájárulni a szervezet a 
projekthez, és hogyan illeszkedik mindez a szervezet prioritásai közé. Lesz-e elég 
ideje és energiája a projekt számára? Mindig jól esik, ha az embert partnernek 
hívják egy projektbe, de a beleegyezés előtt alaposan végig kell gondolnia, 
milyen kötelezettséggel jár, és mi is a célja a csatlakozásnak 
 
Nehéz kérdés, hogy milyen részletességgel érdemes kidolgozni a projektet a 
potenciális partnerek megkeresése előtt. Ez egyrészt a projekt természetétől, 
másrészt attól is függ, hogy milyen kapcsolatot akarunk kialakítani a partnerrel. 
Ha a projekt célja jellemzően nemzeti szintű eredmény, és a partnerektől 
pontosan meghatározott segítséget, hozzájárulást akarunk kapni, akkor érdemes 
viszonylag részletes tervekkel megkeresni őket. Egy alapvetően nemzetközi 
jellegű projekt esetében viszont jobb a partnereket a tervezés korai szakaszába 
bevonni. Elvégre azt szeretnénk, hogy a partnerek is "sajátjuknak" érezzék a 
projektet, hogy minden partner egyformán elkötelezett legyen a projekt iránt, és 
bízzon a kölcsönös nyereségben. Azon is el kell gondolkoznia, hogy a projekt 
tervezését hogyan szervezik meg. Meg lehet-e oldani pusztán e-mailek és 
néhány levélben elküldött dokumentum segítségével? Vagy jobb volna a 
legfontosabb partnerekkel személyesen is megvitatni a projektet? 
 

Anyagi támogatás 

 
Amikor a projekt vázlatát kezdjük kidolgozni, és már megtaláltuk a partnereket 
is, valószínűleg már a projekt méretéről is van elképzelésünk: mennyi ideig fog 
tartani és mekkora lesz a költsége. Ezek persze még csak hozzávetőleges 
becslések, de már ez is elég ahhoz, hogy mérlegelhessük, megvalósítható-e a 
projekt, és milyen anyagi forrásokat tudunk biztosítani finanszírozására. Ez az a 
pillanat, amikor érdemes elgondolkozni azon, remélhetünk-e támogatást 
valamelyik európai programtól. Ehhez kisebbfajta kutatómunkát kell végeznünk. 
Kézikönyvünk Harmadik részében bemutatjuk a legtöbb jelenleg hozzáférhető 
programot, mely oktatási és képzési tevékenységet (is) támogat. Belefér-e a 
tervezett projekt valamelyik program keretébe? Ha igen, mik a konkrét 
feltételek? Érdemes tanácsot kérni az Európai Szakszervezeti Akadémiától7, ahol 
a potenciális partnerekkel kapcsolatban is segítséget nyújthatunk. 
 
Az Európai Szakszervezeti Oktatás honlapján8 és más szakszervezetek által 
fenntartott honlapokon információkat találhatunk mindenféle szakszervezeti 
projektről. Az Európai Bizottság is közöl információkat az általa támogatott 
projektekről web oldalain és nyomtatott kompendiumokban9.  Ezek az 
információk segítenek annak eldöntésében, hogy a tervezett projektnek van-e 

                                      
7 Ld. a 8. függeléket 
8 http://www.etuc.org/etuco/ 
9 További információforrások az Európai Bizottságról a harmadik rész egyes programokról szóló részében, 
valamint a 8. függelékben találhatóak.  

http://www.etuc.org/etuco/


esélye arra, hogy támogatást kapjon, és abban is, hogy olyan partnereket 
találjunk, akiknek projektünk szempontjából hasznos tapasztalatuk van. 
A tervezett projekt mennyire ismétli meg valamelyik korábban már megvalósított 
projektet vagy annak részét? Érdemes tanulni a korábban már megvalósított 
projektekből, de fontos, hogy ne ismételjünk meg egyet. Egy eredeti, jól 
átgondolt és elkészített projektjavaslat sokkal meggyőzőbb, és több esélye lesz 
az elfogadásra, ezen felül valószínű, hogy komolyabb eredményeket érhet el 
mind országos, mind európai szinten. 
 

A meghatározás finomítása 

 
Az idő, költségek és várható források áttekintése már ebben a korai fázisban is 
felvethet néhány problémát. Kiderülhet például, hogy a projekt túl becsvágyó. 
Lehet, hogy újra át kell gondolni az egészet – de nem szabad feladni: a projekt-
menedzsment nem más, mint állandó újragondolás. Talán meg lehet valósítani 
az ötletet egy kisebb lélegzetű projekttel is. Az is elképzelhető, hogy a projektet 
több különálló elemre lehet bontani, melyeket hosszabb idő alatt, különálló 
projektek sorozataként lehet megvalósítani. Ne próbáljon túl sokat beleerőltetni 
egyetlen projektbe! 
 
Ebben a fázisban érdemes még néhány dolgot megtennie: 
 
• Készítsen listát a várható problémákról, és azokról a lépésekről, melyekkel 

megelőzhetik vagy megoldhatják ezeket a problémákat. 
• Gondolja át még egyszer a projekt célmeghatározását. Még most is pontosan 

tükrözi azt, amit el akar érni? Most is elérhetőnek tűnnek a célok? Át tudná-e 
fogalmazni a célokat úgy, hogy részletesebbek és konkrétabbak legyenek? 
Ellenőrizhető-e a célok elérése? 

• A célokkal kapcsolatban gondolja végig, hogyan fogják eldönteni, hogy a 
projekt sikeres volt-e: határozza meg a fontosabb teljesítménymutatókat, 
azaz mérhető követelményeket, melyen le lehet mérni a sikert (például 
oktatás esetében ilyen lehet az oktatás résztvevőinek száma és a megszerzett 
tudás, készségek szintje). Ez majd akkor lesz fontos, amikor az értékelésről 
kezdenek el gondolkozni10. 

• Gondoljon a második fejezetben tanultakra, az idő, költség és minőség 
összefüggéseire. Melyik szempont mennyire fontos az Önök projektjében? 

• Határozza meg a lehető legpontosabban a projekt kiterjedését. Milyen 
tevékenységeket foglal magában, hol vannak a határai? 

 
Érdemes ezeket a kulcspontokat röviden leírni. Ez támaszul szolgálhat a későbbi-
ekben is Önnek, ugyanakkor érdemes belevenni a többiek számára készített 
projektvázlatba is, aminek alapján a projektről fognak tárgyalni. 
 

A projekt tervezése 

 
Tegyük fel, hogy az Üzemi Tanácsi projektet sikeresen definiálta és összefoglalta. 
Kezdetben nagyon sok ötlete volt, amit bele szeretett volna venni a projektbe, de 
az időt és az erőforrásokat is figyelembe véve megállapodtak a partnerekkel, 
hogy helyesebb lesz lépésről lépésre haladni. Első lépésként oktatóképző 
tanfolyamot fognak kidolgozni és kipróbálni, beleértve egy tananyag kidolgozását 
is. Úgy döntöttek, hogy pályázatot nyújtanak be egy európai programhoz. A 

                                      
10 A célmeghatározásról és teljesítménymutatókról részletesebben ld. a 6. fejezetet a projekt értékeléséről 



program honlapjáról letöltötték és elolvasták a pályázati útmutatót, a 
dokumentációt és a pályázati űrlapokat. Megnézték a feltételeket – 12 havi 
munkára lehet támogatást kapni, ami pontosan megfelel a munkatervnek. 
Feltétel még, hogy legyen legalább egy partner egy másik EU tagországból – 
ennek a feltételnek megfelel a partnerszervezet. Három hónapon belül be kell 
nyújtani a pályázatot. Most aztán tényleg neki kell látni a tervezésnek. 
 
Nézzük át, milyen terveket kell elkészíteni: 
 
• Az idővel kapcsolatos terv. 
• A költségekkel kapcsolatos terv. 
• A minőséggel kapcsolatos terv. 
• A projektcsapattal kapcsolatos terv. 
 
Ezeknek a terveknek a rendeltetése elsősorban az, hogy támaszkodni lehessen 
rájuk a projekt végrehajtása során. Ezen felül – közös hivatkozási pontként – 
megkönnyítik a projektcsapaton belüli kommunikációt. Ugyanakkor, ha megfelelő 
minőségben elkészítjük ezeket a terveket, ez nagyban megkönnyíti az anyagi 
támogatásért benyújtandó pályázati dokumentáció elkészítését is. 
 
 

2. lépés: A munkaterv készítése 
 
A projekt átgondolásához legelőször is kezelhető és összetartozó egységekre 
kell felosztanunk a munkát. Látnunk kell, milyen építőelemekből áll a projekt, 
és ezek hogyan illeszkednek egymáshoz. Ha az Európai Üzemi Tanácsi projekt 
példáját vesszük, akkor először valószínűleg két fő egységet fogunk 
meghatározni 
 
• A tananyagok elkészítése 
• A próbatanfolyam kidolgozása és megtartása 
 
Azonban, ha alaposabban belegondolunk, hamarosan rá fogunk jönni, hogy a 
projekt keretén belül vannak még más tevékenységek is. Szükségünk lehet 
valamilyen előzetes kutatásra – egyrészt az üzemi tanácsokkal kapcsolatban, 
másrészt célcsoportunk képzési szükségleteinek felmérésére. Nem 
felejtkezhetünk meg arról sem, hogy a tapasztalatokat értékelnünk kell, és az 
eredményeket meg kell osztanunk mindazokkal, akiket érdekelhet. Még egy 
fontos munkaterületet hagytunk ki – magának a projekt irányításának a 
munkáját. 
 
Az újragondolt felosztás valahogy így néz ki: 
 



 
A főbb munkaterületek meghatározása után érdemes a köztük levő kapcsolatokat 
is ábrázolni. 
 
Az 5.2. ábrán már a hét munkacsomag közötti kapcsolatot is ábrázoltuk. Ezt 
követően nekiláthatunk a részletesebb munkaterv és időrend kidolgozásának. 
Azonban fontos, hogy közben támaszkodjunk erre az áttekintő "térképre". 
Tervezés közben gyakran követik el az a hibát, hogy annyira odafigyelünk a 
részletekre, hogy szem elől vesztjük az átfogó stratégiát. 
 
 

 
 
 

Feladatlebontás 

 
A második fejezetben láttuk, hogy az idő nagyon fontos tényezője a projektmun-
kának, amely kölcsönhatásban áll a projekt költségeivel és minőségével. Hogyan 
készítsük el a projekt rendelkezésére álló idő részletes tervét, és hogyan 
használjuk ezt a tervet – mely segíteni fog a projekt költségeinek 
kiszámításában, és később "sorvezetőként" fog szolgálni a végrehajtás folyamán? 
 
Lehet, hogy Ön korábban már részt vett egy hasonló projektben, így van egy 
korábbi terve, amire modellként támaszkodhat, sőt, talán sablonként is használ-
hatja, csak egy-két helyen szükséges rajta változtatni. Ha ez a helyzet, ez nagy 
könnyebbséget jelent. Ha azonban most először szembesül ezzel a feladattal, 



leginkább csak megérzéseire támaszkodhat, amikor például azt kell 
meghatároznia, hogy mennyi időbe telik egy próbatanfolyam kifejlesztése és 
megtartása. Ahhoz, hogy el tudja dönteni, belefér-e a projekt a rendelkezésre 
álló 12 hónapos időkeretbe, sokkal részletesebb felbontásra van szükség. 
 
Sorra vehetnénk a korábban meghatározott nagyobb munkaegységeket – 
feladatcsomagnak is nevezik – és mindegyikhez elkészíthetnénk a csomagot 
alkotó feladatok időrendbe rakott listáját. 
 
Ez első ránézésre jónak tűnik (bár, ha a feladatokat egymás után rakjuk, és 
összeadjuk az egyes feladatokra szánt időt, könnyen kiderülhet, hogy épp a 
tanfolyam megtartására nem marad már idő!) Egy ilyen lista azonban nem veszi 
figyelembe, hogy bizonyos részfeladatok bonyolultabbak másoknál. Nem mutatja 
az egyes feladatok közötti kapcsolatokat sem. Az ütemterv készítésének 
megkönnyítéséhez érdemes három dolgot elvégezni: 
 
• Sorszámozzuk be logikusan a feladatcsomagokat és részfeladatokat. 
• A részletes tervezést több szinten végezzük el. 
• Ábrázoljuk grafikusan az ütemtervet. 
 
Vegyük elő újra az áttekintő tervet, és számozzuk meg a hét megnevezett 
nagyobb munkaelemet: 
 
1. feladatcsomag: Irányítás 
2. feladatcsomag: Felhasználók szükségleteinek elemzése 
3. feladatcsomag: Próbatanfolyam 
3. feladatcsomag: Európai Üzemi Tanács kutatás 
5. feladatcsomag: Tananyagok elkészítése 
6. feladatcsomag: Értékelés 
7. feladatcsomag: Terjesztés 
 
Ezen a ponton érdemes a feladatcsomagok sorrendjéről és időigényéről való 
elképzelésünket grafikusan is ábrázolni egy egyszerű táblázatban – általános 
elnevezése Gantt diagram, Henry L. Gantt neve után, aki elsőként alkalmazta a 
feladatok ábrázolásának ezt a módszerét. (Magyarul vonalas ütemtervnek is 
hívják.) (Ld. 5.3. ábra) 
 

 
 
A Gantt diagram úgy ábrázolja grafikusan a projektet, hogy az egyes feladatokat 
elhelyezi a projekt naptárában. A vízszintes tengelyen az időt ábrázoljuk adott 
egységekre bontva (általában napok, hetek, hónapok vagy negyedévek), a 
függőleges tengelyen pedig a projektet alkotó egyes feladatokat. Minden egyes 
feladatot egy-egy vízszintes sáv jelez. 
 



Ez a táblázat nagyon hasznos, és egyszerűen elkészíthető. Rajzolhatjuk egy 
papírra is, de megkönnyíti munkánkat, ha kartotéklapokat és kitűzőtáblát vagy 
színes öntapadós papírokat használunk, mert így a tervezés folyamata során át 
tudjuk rendezni a lapokat. Elkészíthetjük a diagramot számítógépen is, grafikai 
vagy táblázatkezelő program segítségével. Ez a táblázat még csak a hét nagyobb 
feladatcsomagot tartalmazza. Ennél részletesebb tervre van szükségünk: el kell 
készítenünk a feladatlebontást. 
 
Vegyük például a 3. feladatcsomagot – a próbatanfolyamot. Milyen főbb 
feladatokat kell elvégeznünk? A példa kedvéért tegyük fel, hogy az 1. 
feladatcsomag – a felhasználói szükségletek elemzése 3 hónapot vesz igénybe, 
januárban kezdődik, és be kell fejeznünk, mielőtt elkezdhetnénk a képzési 
program előkészítését. A 3. feladatcsomag főbb feladatai a következők lehetnek: 
 
3.1. feladat: Program előkészítése 
3.2. feladat: Oktatói csapat összeállítása 
3.3. feladat: Helyszín és szükséges feltételek biztosítása 
3.4. feladat: A tanfolyam meghirdetése, hallgatók toborzása 
3.5. feladat Tanfolyam megtartása 
 
A feladatok némelyike hosszú és összetett, ezért érdemes további szinteket is 
bevezetni a további részletek számára. Ezután már meghatározhatjuk az egyes 
részfeladatokhoz szükséges időt. Most a feladatok kezdetétől a végéig tartó időt 
kell meghatároznunk: 
 
3.1. 
feladat 

 Program előkészítése 

 3.1.1 A tanfolyam céljának, célcsoportjának, tartalmának és a 
szükséges anyagoknak meghatározása (3 hét) 

 3.1.2 A tanfolyam programvázlatának megtervezése (3 hét) 
 3.1.3 Végleges program megtervezése (1 hét) 
3.2. 
feladat 

 Oktatói csapat összeállítása 

 3.2.1 Oktatók megkeresése és meghívása (7 hét) 
 3.2.2 Tanfolyam előkészítő értekezlet az oktatói csapattal (2 nap) 
3.3. 
feladat 

 Helyszín lefoglalása, szükséges feltételek biztosítása (4 
hét) 

3.4. 
feladat 

 Tanfolyam meghirdetése, hallgatók toborzása 

 3.4.1 Információs anyag elkészítése (2 hét) 
 3.4.2 Információs anyag terjesztése (8 hét) 
 3.4.3 Jelentkezések feldolgozása (4 hét) 
 3.4.4 A tanfolyammal kapcsolatos részletes információk elküldése (4 

hét) 
3.5. 
feladat 

 Tanfolyam megtartása (1 hét) 

 
Végül, miután minden részfeladatnak meghatároztuk a szükséges idejét, és – 
ami még ennél is fontosabb – meghatároztuk az egyes feladatok közötti 
kapcsolatokat, nekiláthatunk egy részletesebb Gantt diagram elkészítésének. 
Mostanra látjuk, hogy bizonyos feladatok egymással párhuzamosan végezhetők, 
más esetekben az egyik feladatot csak azután kezdhetjük el, miután egy másikat 
már befejeztünk. Ezeknek az információknak a birtokában az egyes feladatokat 
már naptári tervbe is írhatjuk. Az 5.4. ábra a 3. feladatcsomag ilyen részletesebb 
feladatlebontását mutatja, az egyes feladatok számsorban követik egymást. 



 

 
Ha jól megnézzük a táblázatot, észrevesszük, hogy bár a feladatcsomag 
továbbra is áprilisban kezdődik, mégis egy hónappal hamarabb ér véget az 
eredetileg tervezettnél, és így elég időnk marad az elvégzett munka értékelésére 
és a projekt jelentésének elkészítésére a 12 hónapos letelte előtt. Ezt az időt a 
részletesebb feladatlebontás elkészítésével sikerült "megtakarítanunk”, úgy, 
hogy alaposan átgondoltuk az egyes részfeladatok közötti függőségeket. Nézzük 
meg ezt közelebbről. 
 
A programvázlat készítését (3.1.2.) nem kezdhetjük el, amíg nem készültünk el a 
tanfolyam céljainak meghatározásával (3.1.1.), de az oktatókat elkezdhetjük 
keresni (3.2.1.) a tervezés befejezése előtt – sőt, valószínű, hogy szeretnénk, ha 
részt vennének a végleges program kialakításában (3.1.3.). Ezzel párhuzamosan, 
amint elkészült a tanfolyam programvázlata, máris elkezdhetjük keresni a 
helyszínt és előkészíteni az információs anyagokat. 
 
Az 5.5. ábrán, megint egy egyszerű táblázat formájában, az egész projektet 
láthatjuk, a 3. feladatcsomag részletes feladatlebontásával. Ebben a táblázatban 
a feladatok közötti logikai kapcsolatokat is jeleztük, így ránézésre is rögtön 
látszanak a köztük levő függőségek. Azt is látni lehet, hol van "tartalék idő" arra 
az esetre, ha valami miatt késésben lennénk. Például a hosszú vízszintes vonal a 
tanfolyam végleges programjának elkészülte (3.1.3) és magának a tanfolyamnak 
a megtartása között (3.5.) azt mutatja, hogy nem okozna nagy gondot, ha a 
végleges program csak augusztusra készülne el. Ugyanakkor, ha a helyszín 
lefoglalása (3.3.) és az információnak a hallgatókhoz való elküldése (3.4.4) 
közötti feladatsorban bármelyik feladat késik, az komolyan veszélyeztetheti az 
egész projektet. 
 



 
 

Minden szorosan tervezett projektben található legalább egy olyan út a projekt 
elejétől a végéig, melyet egymástól függő tevékenységek alkotnak üres idő 
nélkül. Ezt nevezik kritikus útnak, mert minden feladatot, mely ide tartozik, 
időben kell befejezni. A projekt irányítása szempontjából fontos tudnunk, melyek 
az ütemterv szempontjából kritikus feladatok. Hasznos lehet a mérföldkövek 
ábrázolása a Gantt diagramon, a projekt szempontjából kulcsfontosságú 
események jelzésére, amilyen például egy kiadvány megjelentetése vagy egy 
fontos jelentés elkészülte. A mérföldkő abban különbözik egy feladattól, hogy 
egyetlen eseményt jelez, aminek időtartama zérus. A mérföldköveket általában 
egy rombusszal vagy csúcsán álló háromszöggel szokták jelölni az ábrán. 
Nagy projektek esetében a feladatok közötti összefüggések rendszere nagyon 
bonyolult és nehezen áttekinthető lehet. A grafikus ábrázolásnak vannak más 
formái is, melyek különösen nagy projektek esetében igencsak hasznosak, mint 
például a PERT diagram (Program Evaluation Review Technique: projekttervezési 
és -követési módszer), melyet hálózati diagramnak is neveznek. Rendkívül 
összetett projektekhez nélkülözhetetlen segédeszköz a széles körben 
hozzáférhető projekt-tervező számítógépes programok valamelyike. A kis- és 
közepes méretű oktatási és képzési projektek többségéhez nem feltétlenül 
szükségesek, bár hasznosak lehetnek, és biztosan sok időt megtakaríthatunk, ha 
az időterv problematikus pontjainak kiemelésére, a végrehajtás nyomon 
követésére, valamint az időterv folyamatos újraszámolására használjuk, vagy 
egy-egy késésben levő feladat hatását akarjuk látni a projekt egészére. Erről 
részletesebben ld. a 4. függeléket.  
 
A projekt ütemtervének elkészítéséhez végig kell menni az egész projekten, 
egyik feladatcsomagon a másik után, mindegyiket lebontani részfeladatokra, 
minden részfeladat szükséges idejét megbecsülni, meghatározni az egyes 
feladatok közötti kapcsolatokat. Elképzelhető, hogy amikor Ön először helyezi el 
a feladatokat a Gantt diagramban, azt fogja tapasztalni, hogy a szükséges idő 
messze túlhaladja az egész projektre szánt időkeretet. Ekkor a következőket kell 
megfontolni: 
 



• Vannak-e olyan feladatok, melyeket gazdaságosabban is végre lehet hajtani 
úgy, hogy egyes részfeladatokat párhuzamosan végeznek el? 

• Nem lehet-e néhány tevékenységet rövidebb idő alatt is végrehajtani? 
• Lehet-e több időt szánni az egész projektre? 
 

Erőforrás tervezés 

 
Tegyük fel, hogy sikeresen lebontottuk részfeladatokra az egész projektet, 
ahogyan azt megtettük a 3. feladatcsomaggal, az egyes feladatokat logikus 
(idő)rendbe tettük, és a projekt számára rendelkezésre álló időbe is belefértünk. 
Az ütemterv befejezéséhez azonban hátra van még egy lépés. Eddig csak az 
elvégzendő feladatokkal foglalkoztunk, valamit azzal, mennyi időt igényelnek a 
kezdőponttól a befejezésig – a tervezési szakzsargonban a „teljes eltelt 
idővel”. 
 
Azt is pontosan meg kell gondolnunk, hogy az egyes feladatok mennyi 
munkaidőt igényelnek, és ezt ki fogja biztosítani. Ez azért fontos, mert a teljes 
eltelt idő és a – munkanapban (egy ember hány napi munkája) vagy 
munkahónapban (egy ember hány havi munkája) számított – munkaidő között 
semmilyen kapcsolat nem áll fenn. 
 
Például ütemtervünkben a 3.4.2. feladatra (Információs anyag terjesztése) nyolc 
hét teljes eltelt időt állítottunk be. Ez alatt az idő alatt feltehetőleg leveleket 
fogunk küldeni különféle célcsoportoknak, hirdetéseket jelentetünk meg 
szakszervezeti újságokban és hírlevelekben, de a projektcsapat által felhasznált 
munkaidő talán csak egy ember egyheti munkája, azaz öt munkanap lesz (ez 
nem feltétlenül jelenti azt, hogy egyetlen ember öt teljes napon át végzi ezt a 
munkát, lehet ez pl. öt ember fejenként egynapi munkája is). Az oktatók 
megbeszélése (3.2.2 feladat) viszont csak 2 naptári napot vesz igénybe, de ha 
hatan vesznek rajta részt, akkor 12 napnyi munkaidőt jelent. 
 
Az egyes feladatokhoz szükséges munkaidő kiosztása több okból is nagyon 
fontos: 
 
• Segíthet az ütemterv "finomhangolásában”. 
• Egyes esetekben, ha szűkében vagyunk az időnek, érdemes meggondolni, 

hogy egy-egy feladatot nem végezhetünk-e el gyorsabban több ember 
bevonásával. 

• A partnerszervezetek számára fontos, hogy pontosan tudják, kinek mikor 
milyen feladatot kell elvégeznie – és mindenki számára fontos, hogy 
számíthasson rá, hogy a megfelelő emberek rendelkezésre fognak állni a kellő 
időben. 

• Ez az információ különösen fontos lesz a projekt részletes költségvetésének 
készítésekor. 

 
Érdemes ezt az információt egy űrlapon rögzíteni, amin a munkaerő szükségleten 
kívül röviden felsoroljuk az adott feladat további forrásigényeit is – anyagok, esz-
közök, utazás és szállítás, alvállalkozótól megvásárolt szolgáltatások, stb. 
Néhány feladat eredményeként valamilyen anyag születik – jelentés, tanfolyami 
anyag, kézikönyv, honlap, vagy bármi más. Ezeket általában elvárt 
eredményeknek vagy (vég)terméknek nevezik. Érdemes ezeket a termékeket 
is összeírni a tervezésnek ebben a szakaszában, megkülönböztetve az elsősorban 
belső használatra, a partnereknek szánt munkadokumentumokat és a 



szerződéses végtermékeket, melyeket be kell nyújtani az Európai Bizottságnak 
vagy más szponzornak. 
 
A feladatleosztáskor két területet hajlamosak vagyunk alulbecsülni: 
 
• Az utazásra és a projekt értekezletein való részvételre szánt idő. Gyakori 

hiba, hogy az értekezletek számát és időtartamát is alulbecslik, pedig ezek az 
értekezletek életbevágó fontosságúak a projekt sikeréhez. 

• Maga a projekt irányítása is időigényes feladat, és ezt is gyakran alábecsülik. 
Ahogy a negyedik fejezetben már láttuk, egy nemzetközi projekt sokkal 
bonyolultabb egy országos vagy szervezeti projektnél – több időt, diplomáciai 
készséget és adminisztrációt is igényel. 

 
Az 5.6. ábrán egy olyan űrlapot mutatunk, mely hasznos lehet ezeknek az 
információknak az összegyűjtésében. Ezek az adatok akkor válnak különösen 
fontossá, amikor a projekt költségvetésén fogunk dolgozni. Ha a fejezetben 
bemutatott űrlapok tartalma nem elégíti ki az adott projekt igényeit, akkor 
módosítsák saját igényeiknek megfelelően. 
 

 
Természetesen mindehhez konzultálni kell a partnerekkel, és be kell őket vonni a 
tervezési folyamatba. Hacsak Ön nem ért tökéletesen a projekt valamennyi rész-
területéhez, valószínűtlen, hogy egyedül, a partnerektől kapott információk 
nélkül képes volna részletes ütemtervet készíteni. De még ebben az esetben is 
fontos, hogy közösen dolgozzák ki a tervet. Azt kell elérni, hogy mindenki egyet-
értsen a projektben általa végzendő munkára vonatkozó becslésekkel, aminek 
elkészítésébe legyen beleszólásuk. 
 
Ennek a tervezési fázisnak a végére a következő dokumentumokat készítettük 
el: 
 
• Egy egyszerű ábra, mely a projekt nagyobb feladatcsomagjait és a közöttük 

levő kapcsolatot mutatja. 
• Részletes feladatlebontás minden egyes feladatcsomaghoz. 



• Egy Gantt diagram, mely a projekt teljes idejére térképezi fel a 
részfeladatokat, és a feladatok közötti kapcsolatokat is mutatja. 

• Jó sok feladatlebontási és erőforrásokat felsoroló lap, melyen minden egyes 
feladat mellett szerepel a szükséges munkaerő- és munkaidő-igény, valamint 
a további szükséges erőforrások listája. 

 
Ezzel végére értünk a projekttervezés legfontosabb – és legnehezebb – részének. 
Sokkal pontosabban tudjuk már, mi minden tartozik a projektbe, és hogyan függ 
össze mindez. Menet közben pedig már összegyűjtöttük a költségvetés 
készítéséhez szükséges legtöbb információt.  
 

3. lépés: A költségvetés készítése 
 
Költségvetési tapasztalatok nélkül már maga a költségvetés készítésének 
gondolata is riasztó lehet. Csak semmi pánik! A költségvetés elkészítése könnyű 
és egyszerű feladat annak, aki az előkészítő munkát elvégezte. Igaz, sokáig 
tarthat, de igazán nem nehéz. 
 

Költségbecslés 

 
Az ütemterv készítésekor a projektet fokozatosan egyre kisebb részfeladatokra 
bontottuk. A költségvetés készítésekor ugyanezen az úton kell visszamennünk: a 
részfeladatok szintjéről elindulva kidolgozzuk az egyes feladatcsomagok 
költségeit, végül az egész projekt összköltségét is kiszámoljuk. Egyszerű űrlapok 
segítenek a szükséges információk összegyűjtésében. Aki azonban jól ismeri a 
számítógépes táblázatkezelő programokat, annak egyszerűbb az egyes űrlapokat 
sablonként használva egymással összefüggő táblázatokat készíteni. Ez 
egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a számolást, különös tekintettel a sorozatos 
módosításokra és javításokra  
 
Az 5.7. ábra egy ilyen űrlapot mutat, amin minden egyes korábban 
meghatározott részfeladathoz összegyűjthetjük a szükséges költségekre 
vonatkozó információkat. A következő kategóriákba rendezi a költségeket: 
 
• Személyi költségek 
• Általános költségek 
• Fogyóeszközök 
• Eszközök 
• Utazás és szállás 
• Harmadik fél által nyújtott külső szolgáltatások  
 
Ezek azok a főbb költségkategóriák, amikkel valószínűleg foglalkoznunk kell. Az 
egyes programok eltérő formában kérik a költségvetést, ezért lehet, hogy más 
főkategóriákra lesz szükség. Természetesen nem minden feladathoz kell minden 
főkategóriát használnunk, és olyan költségfajta is akadhat, mely a fenti 
kategóriák egyikébe sem sorolható be. Ha szükséges, módosítsa értelemszerűen 
az űrlapot a projektnek megfelelően. Az alábbiakban néhány tanácsot adunk az 
űrlapok kitöltéséhez. 
 
 
 
 



 
 

 



Bérköltségek 

 
Az 5.7. (a) ábra első négy oszlopának – partner neve, alkalmazott neve, 
alkalmazott beosztása és munkanapok száma – kitöltéséhez szükséges adatok 
már rendelkezésre állnak a feladat- és erőforrás-tervezési lapokon (5.6. ábra). 
Csak azt kell kiszámítani, hogy ez mennyibe fog kerülni. 
 
A bérköltségek kiszámítását egyszerűsíti, hogy sok szervezetnek egy állandó 
árlistája van az egyes beosztásokról – pl. projektigazgató, oktató, kutató –, ahol 
az adott kategória átlagbérét veszik alapul. Ez megkönnyíti a költségvetés 
készítését, mert nem kell minden egyes alkalmazott pontos bérét megkérdezni. 
Az itt található táblázatban a bérköltségeket napokra számoljuk, de ugyanígy 
lehetne havibérben vagy éppen munkaóra alapján is számolni. Általában a 
bérköltségekbe bele kell számítani a járulékos költségeket (társadalombiztosítás, 
nyugdíjjárulék, stb.). 
 
A teljes bérköltség egyenlő a napi bérköltségnek és a munkanapok számának a 
szorzatával. 
 

Általános költségek 

 
A szoros értelemben vett bérköltségeken túl más költségekkel is jár a 
szervezetnek az, hogy megteremtse alkalmazottjai munkafeltételeit – fűtés, 
világítás, iroda, telefon, titkárság, stb. Ezeket összefoglaló néven általános 
költségeknek nevezzük. Előfordulhat, hogy részletezni kell őket, de gyakran 
egyszerűen a közvetlen bérköltségek megadott százalékában fejezzük ki és 
beleszámítjuk a személyi költségekbe. Mi ezt a módszert követtük példánkban.   
 
Lehet, hogy az Ön szervezete már megállapított egy árat a projektek általános 
költségeinek kiszámításához. Ha nem, a legegyszerűbb számítási mód a 
következő: a szervezet adott osztályának vagy részlegének számoljuk ki a teljes 
éves általános költségét, és ezt osszuk el az osztály vagy részleg teljes évi 
személyi költségével (melybe számítsuk bele a járulékos költségeket is), az 
eredményt pedig szorozzuk meg 100-zal. Így megkapjuk azt a százalékértéket, 
amivel szorozva a bérköltségekből kiszámíthatjuk az általános költségeket. 
 
Más programok az általános költségeket nem a személyi, hanem a tárgyi 
költségek százalékában határozzák meg. Akármi is legyen a számítás alapja, 
általában meg lesz adva az általános költségek maximális százalékaránya. 
 
A személyi és általános költségek kalkulációja előtt különösen fontos, hogy 
győződjön meg arról, jól megértette-e a kiíró által meghatározott pénzügyi 
szabályokat. Még az Európai Bizottság egyes programjai között is jelentős 
eltérések vannak e tekintetben. Az egyik legfontosabb különbség a titkárnők 
fizetésének kezelése. Sok program ezt az általános költségek közé számítja, így 
szerepel a mi példánkban is. Más programok azonban nem zárják ki a személyi 
költségek közül. Ebben az esetben fontos, hogy az általános költségek 
kiszámításakor ne vegyük számításba a titkárnők fizetését, nehogy kétszer 
számítsukbe. 
 
A mi példánkban a teljes általános költséget a teljes bérköltség és az általános 
költség százalékszáma szorzataként kapjuk meg. 
 
A teljes személyi költség a teljes bérköltség és az általános költségek összege.  



 
Akárcsak az ütemterv készítésénél, ebben a folyamatban is szüksége lesz a 
partnerektől kapott információkra. Tartsa észben azt is, hogy a munkabérek és 
az általános költség szorzószáma nyilvánvalóan eltérnek az egyes partnerszerve-
zeteknél. A tervezés kezdetén, a költségbecsléshez elegendő közelítő értékekkel 
számolni, azonban a páylázat készítésekor már fontos, hogy precíz információkat 
kapjunk és használjunk. 
 

Anyagköltség 

 
Itt újra segítségünkre lesznek a feladat- és erőforrás-tervezési lapokon szereplő 
adatok. Figyeljen arra, hogy az anyagköltségek mindig azon a lapon 
szerepeljenek, amelyik feladatnál az adott költségek jelentkeznek. Például a mi 
példa-projektünkben mind a 3.4.1: Információs anyag készítése, mind a 3.4.2: 
Információ terítése részfeladatban szerepelnek információs anyagok. Az 
anyagköltségek azonban természetesen csak a 3.4.1 részfeladatnál jelentkeznek, 
amikor az információs anyagokat elkészíttetjük. 
 
Amikor az anyagok – és a további kategóriák – költségeit számolja, figyeljen arra 
is, hogy a költségeket ÁFÁval vagy ÁFA nélkül számolja. Általában a kiírók ÁFA 
nélküli árakat kérnek. Azonban ha az Ön szervezete nem jogosult ÁFA 
visszatérítésre, akkor lehet, hogy a teljes (ÁFÁval növelt) költséget 
elszámolhatja. Fontos, hogy erről meggyőződjön a pályázati útmutatóból. 
 

Eszközbérlet 

 
Az anyagköltségekkel kapcsolatos megjegyzések nagy része erre a pontra is 
érvényes. 
 
Ebbe a sorba csak külső szervezettől bérelt eszközök bérleti költségeit írjuk. A 
programok általában nem engedélyeznek eszközvásárlást, mert ez olyan javak 
beszerzésébe való befektetést jelent, melyet feltehetően az adott projekt 
keretein kívül is használni fog a szervezet. Sok program azonban elfogadja az 
amortizációs veszteségek beszámítását, az eszköz projektben való használatának 
mértékétől függően. Ez annyit jelent, hogy az eszköznek van egy feltételezett 
élettartama, és a beszerzési költségeket ez alatt az idő alatt folyamatosan 
leírják. Vegyünk például egy 3 600 euró értékű eszközt, melynek feltételezett 
élettartama 3 év, és a 12 hónapos projekt teljes idejében 50%-ban használták ki 
a projekt céljaira. Ebben az esetben a beszámítható amortizációs veszteséget így 
számoljuk ki: 
 
3 600 euró osztva 36 (hónap) szorozva 12 (hónap) szorozva 50% = 600 euró. 
 

Utazási és szállásköltségek 

 
Itt számoljuk össze a projekttel kapcsolatos valamennyi utazás költségét. Ezen 
felül meg kell becsülnünk a szükséges szállodaköltségeket, megélhetési 
költségeket és étkezéseket. A pályázati útmutató valószínűleg meghatározza az 
elfogadható utazási módokat és költségeket, valamint minden egyes 
tagországhoz meghatározza a maximális megélhetési költségátalányt. 
 



Külső szolgáltatások 

 
Itt soroljuk fel mindazokat a szolgáltatásokat, melyeket harmadik féltől fogunk 
megrendelni. A példaprojekt esetében ide kerülhet például a külső cégnek kiadott 
kutatás, a tanfolyami anyagok nyomtatása és kiadása, fordítás és tolmácsolás, 
vagy a konferencia-felszerelések. 
 
Az így összegyűjtött adatok segítségével már könnyen ki tudjuk számítani a 
részfeladat teljes költségigényét, és, miután minden egyes részfeladaton végig-
mentünk, már csak egy kis lépés, hogy valamennyi költséget összesítve 
elkészítsük a feladatcsomag költségszükségleteinek részletes lebontását.  
 
Ez az a pont, amikor érdemes átnézni azt is, hogy az egyes partnerek mennyivel 
és mivel járulnak hozzá a projektköltségekhez. Az 5.8. ábrában bemutatott űrlap 
ebben nyújt segítséget. Egyszerűen adjuk össze az "1. feladatcsomag" 
valamennyi feladatlebontási lapjáról "A" partner összes személyi költségét, és 
írjuk be az űrlap első sorának személyi költség rubrikájába, utána az összes 
anyagköltség összegét az első sor anyagköltség rubrikájába, és így tovább. 
Ezután adjuk össze a költségeket kategóriánként és partnerenként – végül 
számítsuk ki a feladatcsomag teljes költségét is. 
 

 
 
Amikor elkészült minden egyes feladatcsomag költséglapja, akkor az egészet 
összesítheti például az 5.9. ábrán közölt űrlapon, melyen látható minden egyes 
feladatcsomag összköltsége, az egyes partnerek hozzájárulása és az egész 
projekt teljes költségigénye is. 
 



 
 

Bevételi források 

 
Most, hogy már tudjuk, hogy várhatóan mennyibe fog kerülni a projekt, azt kell 
végiggondolnunk, hogy miből fogjuk finanszírozni. Természetesen abban 
reménykedünk, hogy az Európai Bizottságtól fogunk kapni hozzá forrásokat, de 
nagyon valószínűtlen, hogy a projekt összes költségét ebből a forrásból tudjuk 
fedezni. 
 
Az Európai Bizottság a legtöbb projektet költségmegosztásos alapon 
finanszírozza, általában minden program a projekt költségvetésének egy 
megadott százalékát fizeti, egy előre megállapított maximum összegig. A 
százalékérték programonként változik, van program, melyben a Bizottság a 
költségek 33%-át fizeti, míg más esetekben 75 vagy akár 90 %-ot. Könnyen 
előfordulhat, hogy az Ön szervezetének és partnereinek a költségek jelentős 
hányadát más forrásból kell fedezniük. Az egyes támogatási programok szabályai 
szerint ez jelenthet készpénzbeni vagy természetbeni hozzájárulást, vagy a kettő 
valamilyen kombinációját. Azonban az Európai Bizottság egyre kevésbé fogadja 
el a természetbeni hozzájárulások (pl. a szervezet irodáinak vagy eszközeinek 
használata) beszámítását. A személyi költségeket általában elfogadják, mivel 
pénzbeli hozzájárulásnak számítanak, feltéve, hogy megfelelő dokumentumok 
támasztják alá e költségeket. Mindenesetre alaposan meg kell ismerni az adott 
program feltételeit. 
 
Fel kell készülniük arra a lehetőségre is, hogy a Bizottságtól kapható támogatás 
kevesebb lesz, mint a meghirdetett maximális összeg vagy a kért támogatás. Ez 
gyakran előfordul, mivel a Bizottság arra törekszik, hogy az adott forrásokat 
egyre több projekt támogatására használja fel. Milyen más forrásokra 
számíthatunk még? 
 
• Előfordulhat, hogy egyes tagállamokban a partnerek támogatást nyernek el 

köz- vagy magánalapítványoktól. 
• A projekt maga is termelhet bevételeket – például a tananyagok eladásából 

vagy tanfolyami díjakból. Több támogatási program azonban megköveteli, 
hogy a projekt során keletkező bevételeket a felhasznált támogatás 
összegének csökkentésére kell fordítani. 

• Vannak olyan projekt-típusok, melyek nem tiltják az üzleti haszonszerzést. 
Ilyenkor megfontolandó a bankkölcsön felvételének lehetősége. 

• Bizonyos esetekben érdemes elgondolkozni azon, hogy a projekt egyes részeit 
nem lehet-e más EU programokból finanszírozni. Ezzel a lehetőséggel 
azonban csínján kell bánni, mivel sok esetben ezt kifejezetten tiltják. 



Bizonyos esetekben azonban az egymást kiegészítő projektek közötti ilyen 
együttműködést kifejezetten ösztönzik, feltéve, hogy nincsenek átfedések 
sem a tevékenységek, sem a finanszírozás között. 

 
Szinte biztos, hogy az első részletes költségvetést át kell dolgozni, hogy a költsé-
geket fedezzék a várható bevételek. Alaposan át kell nézni a költségvetést: meg 
kell fontolni, hogy a projekt minden eleme létfontosságú-e a projekt egészének 
szempontjából, és hogy van-e olyan feladat, melyet olcsóbban vagy gyorsabban 
végre tudunk hajtani. Eközben észben kell tartanunk, hogy a módosítások 
befolyásolják az ütemtervet, a változásokat át kell vezetnünk a Gantt 
diagramokba és a feladatlebontási lapokra is. A változtatások közben nemcsak az 
időre, hanem a minőségre gyakorolt hatást is szem előtt kell tartanunk. El lehet 
mindezt érni a projekt számára kijelölt prioritásokat figyelembe véve? 
 

Pénzforgalom 

 
Pénzügyi terveink utolsó eleme a bevételek és kiadások időrendjének tervezése. 
Költségvetésünk megmutatja a projekt összköltségét, és arra is készítettünk 
terveket, hogy honnan fog származni az ehhez szükséges bevétel. Azonban nagy 
bajban lennénk, ha a kiadások 75%-a a projekt első három hónapjában 
jelentkezne, míg a bevételek 75%-ához csak a projekt sikeres befejezése után 2 
hónappal juthatunk hozzá. Ez talán túlzásnak tűnik, pedig nagyon is 
elképzelhető, hiszen az Európai Bizottság programjainak jelentős hányada a 
támogatás jelentős részét csak a projekt befejezése után egy bizonyos idővel 
fizeti ki, és a kifizetések néha nem akkor érkeznek, amikor az eredeti szerződés 
alapján számítanánk rájuk. Ilyen esetekben a partnereknek meg kell tudniuk 
előlegezni a projekt költségeinek nagy részét, amíg a bevétel hátralevő része fel 
nem szabadul. Rendkívül fontos, hogy mindenki pontosan tisztában legyen azzal, 
milyen anyagi hozzájárulást vállal, és ezt mikor kell teljesítenie. Ennek 
előrejelzésére szolgál a pénzforgalmi terv. 
 
A Gantt diagramról leolvashatjuk, hogy melyik feladat mikor kerül sorra. Ezt az 
információt összekapcsolva a feladatlebontási lapokon található pénzügyi 
információkkal, elkészíthetjük a projekt várható költségigényének havi bontását. 
Hasonlóképpen készíthetünk havi bontást a bevételeket felsoroló információkból 
is. A bevételek és kiadások közötti havi különbségeket a partnereknek kell 
fedezniük. Mindegyiküknek meg kell fontolnia, milyen lépéseket tesz – például 
végső esetben bankkölcsönt venhet föl –, hogy az átmeneti deficitet fedezze. 
 
Az 5.10. ábra egy egyszerű pénzforgalmiterv-táblázatot mutat. Érdemes a 
projekt egészén kívül minden egyes partnerszervezet számára külön táblázatot is 
készíteni. A táblázat nagy része nem igényel magyarázatot. Az utolsó három 
sorhoz talán érdemes néhány szót fűzni: 
 
• A havi egyenleget úgy kapjuk meg, hogy az adott hónap összbevételéből 

kivonjuk az adott hónap összkiadását. 
• Az egyenleg áthozatal az előző havi teljes egyenleg összegével egyenlő. 
• A teljes egyenleg a havi egyenleg és egyenleg áthozatal összege. Ez mutatja 

a pénzforgalmi többletet vagy hiányt a projekt adott pontján. 
 



 

4. lépés: A minőség tervezése 
 
Az előző két fejezetben megmutattuk, hogyan tervezzük az időbeosztást és a 
költségeket. Most a háromszög harmadik csúcsának a tervezésével is 
foglalkoznunk kell: a minőséggel. Első pillantásra ez nehezebbnek tűnhet, mint 
az előző kettő. Azt könnyen megállapíthatjuk, hogy a projekt késésben van-e, 
vagy túlköltekeztünk-e – de a minőség? Nem túl szubjektív kérdés ez? 
 
Ez nézőpont kérdése. Természetesen az egyes embereknek eltérhet a véleménye 
egy adott termék vagy szolgáltatás minőségéről, de gyakran a vélemények 
felületes benyomáson alapulnak csupán. Azért tudjuk azonnal, ha a projekt 
késésben van, vagy túlköltekeztünk, mert világosak a feltételek, melyek alapján 
ezt le tudjuk mérni. Ugyanígy megtehetjük, hogy minőségi paramétereket 
definiálunk és követelményeket dolgozunk ki, melyek segítenek a pontosabb és 
objektívebb értékelésben. Ez a tervezésnek igen fontos része kellene legyen. 
Ahogy minden mást, a minőséget is tervezni kell – magától nem "történik meg". 
 

A minőség biztosítása 

 
A minőség kulcsfontosságú része a projektnek, melyet mégis igen gyakran szem 
elől tévesztenek. Fél szemünk mindig az ütemterven, és szigorúan figyelünk 
arra, hogy ne lépjük túl a költségvetést. A projekt óramű pontossággal működik 
– de a termék érdektelen, unalmas, az új szolgáltatás nem igazán elégíti ki az 
emberek igényeit. Nagyon ismerős ez a jelenség, még az oktatás és képzés 
területén is. Mindennapjaink során pedig megdöbbentően sok olyan példát 
fogunk találni, ahol a minőség szem elől tévesztése pazarlást és elégedetlenséget 
szült. 
 
A minőségre való figyelést könnyű összetéveszteni a minőségellenőrzés 
fogalmával. Ezt a kifejezést eredetileg a gyártóüzemekben kezdték használni, 
hagyományosan azt jelentette, hogy a termékeket számos alaposan 
meghatározott minőségi követelmény alapján ellenőrizték, hogy így szűrjék ki a 
hibás termékeket. Míg ennek a fajta ellenőrzésnek is meglehet a maga szerepe 



munkánkban, alapvetően túl passzív és reaktív, és túl későn történik a mi 
céljainkhoz. Nem segít minőséget teremteni, pusztán arra való, hogy utólag 
megállapíthassuk a kudarcot. Ezen felül, mivel az ipari folyamat végén hajtották 
végre, elválasztotta a minőség kérdését a termelési folyamattól. 
 
A projektmunka folyamán természetesen fontos a végtermék értékelése is – 
főleg azért, hogy a későbbi tevékenységekre gondolva meghatározzuk a 
továbbfejlesztés kívánatos irányát. Azonban a minőséget a projekt folyamán 
folyton, minden lépésben szem előtt kell tartanunk. Ha a célunk a minőség 
folyamatos javítása, akkor a projektcsapat minden egyes tagja számára a 
minőség kell legyen a legfontosabb szempont. 
 
Mindennek alapját a projektcsapat valamennyi tagja által közösen megállapított 
és elfogadott, világosan definiált elvárások adják. Ezt a munkát a projekt 
meghatározásakor kell elkezdeni (1. lépés), ekkor kell meghatározni a projekt fő 
minőségi szempontjait. E szempontok között szerepel majd a projekt termékeivel 
vagy a projekt folyamán kifejlesztett szolgáltatásokkal szembeni minőségi 
követelmények definiálása. Ezen felül meg kell határozni azokat a működési és 
vezetési folyamatokat és felelősségeket, melyek biztosítják minőséget. Ennek 
fontos eleme a szabályoknak és munkafolyamatoknak a pontos dokumentálása, 
ami lehetővé teszi, hogy a projekt valamennyi résztvevője közösen elfogadott 
értékekre és szempontokra támaszkodva dolgozhasson. 
 
Az egyik problematikus pont az, amikor egy bizonyos feladat vagy feladatcsomag 
átkerül az egyik partnertől a másikhoz. Ilyenkor gyakran keletkezik félreértés 
vagy zavar a részfeladatokért való felelősség körül: pl. a munkát alapos 
megbeszélés nélkül adják és veszik át, vagy a kulcsszempontokról nem készült 
lista, vagy vannak még nyitott részfeladatok, így a következő feladatot nem lehet 
elkezdeni. Újra azt látjuk, amire az ütemterv írásakor már ráébredtünk, hogy a 
projekt nem más, mint sok különálló feladat egymáshoz kapcsolása. Érdemes 
minden egyes feladaton belül külön tervezni a minőséget. 
 
 
Az egyes feladatok minőségének tervezésekor tegyük fel magunknak a 
következő kérdéseket: 
 
• Mik a legfontosabb minőségi céljaink és hogyan biztosíthatjuk elérésüket? 
• Kinek a felelőssége a kivitelezés felügyelete és a minőség ellenőrzése, és 

milyen visszajelzési rendszer áll rendelkezésre a javítás elősegítésére? 
 
Azt is látnunk kell, hogy általában nem csak az eredmény minőségét kell 
ellenőriznünk, hanem magának az eredményt megteremtő folyamatnak a 
minőségét is. Olyan visszacsatolási rendszert kell kialakítanunk, ami a projekt 
folyamán végig elősegíti a folyamatok és termékek minőségének javítását. 
Bizonyos esetekben érdemes lehet egy "Minőségbiztosítási Kézikönyvet" írni, 
melyben mindezeket a szabályokat rögzítjük. Mindenesetre ezeket a szabályokat 
figyelembe kell vennünk a tervezés közben. Az 5.11. ábrán látható egyszerű 
űrlap segíthet ebben a munkában. 
 
 



 
 
 
Ezek a folyamatok, melyek célja a minőség biztosítása, megőrzése és javítása, 
szoros kapcsolatban állnak a nyomonkövetés és az értékelés kérdésével, amivel 
részletesebben a hatodik fejezetben lesz szó. 
 

5. lépés:  A csapat irányítása 
 
Az idő, költség és minőség tervezéséhez hasonlóan szükségünk van a projekt 
személyi működésének megtervezésére is. Sok szempontot kell figyelembe 
vennünk. Ezek közül néhánnyal már a negyedik fejezetben találkoztunk: 
 
• Milyen kapcsolatban áll a projekt az Ön szervezetének valamint a partner-

szervezetek szervezeti céljaival és prioritásaival? Milyen hatása lehet ennek a 
csapat működésére? 

• Nagy különbségekre lehet-e számítani az egyes partnerek motivációja, 
közreműködésének mértéke, képességei, tapasztalata, elkötelezettsége 
között? Hogyan lehet ezeket az embereket összetartó csapattá kovácsolni? 

• Mennyire ismerik egymást a csapat tagjai? Hogyan lehetne a csoporton belül 
elősegíteni a személyes kapcsolatok kialakulását, mely segítené a 
csoportösszetartást és a feladat iránti elkötelezettséget is? 

 
Ebben a fejezetben elsősorban a következő kérdésekkel fogunk foglalkozni: 
 
• Törvényi és szerződéses felelősség tisztázása 
• A vezetői szerepek és felelősségek tisztázása 
• A döntéshozatali struktúrák létrehozása 
• Az információs struktúrák létrehozása 
 

Törvényi és szerződéses felelősség 

 
Először is különbséget kell tennünk a projektben részt vevő szervezetek törvényi 
és szerződéses felelőssége, valamint az egyes személyek kötelezettségei között a 
projekt irányításában és végrehajtásában. 



 
Ami a törvényi és szerződéses felelősséget illeti, általában a partnerség három 
szintjét szokás megkülönböztetni, bár a pontos terminológia eltér az egyes 
programok esetében: 
 
• Szerződéskötő/Fővállalkozó 
• Partner/Társ-szerződő 
• Alvállalkozó 
 
Tegyük fel, hogy a példánkban szereplő EÜT projektben az Ön szervezetén kívül 
további két fő partner vesz részt. Egy további országos szakszervezet a kutatási 
feladatcsomagban fog közreműködni. A projekt összefoglaló értékelését egy 
független szakértő végzi majd el. 
 

A szerződéskötő/fővállalkozó 

 
Valószínű, hogy a projekt kezdeményezőjeként az Ön szervezete lesz majd a 
szerződéskötő vagy fővállalkozó, aki – ha a projektet elfogadják – aláírja a 
szerződést az Európai Bizottsággal, és ezzel pénzügyi és törvényi felelősséget 
vállal a munka elvégzésére. Szervezetének írásos, hivatalos szerződést kell 
kötnie a másik két fő partnerrel a projektben való részvételükről. 
 
Bizonyos esetekben a három fő partnerszervezet együttes szerződéskötőként 
léphet fel, akik valamennyien aláírják a szerződést, és együttesen vállalnak 
kötelezettséget a munka elvégzésére, bár a legtöbb EU program esetében nem 
ez a megszokott megoldás. 
 

A partner/társult szerződő 

 
Általában a partnerszervezetek nem közvetlenül a Bizottsággal szerződnek, 
hanem a szerződéskötővel vagy fővállalkozóval11 kötnek partnerségi 
megállapodást. E megállapodás rendelkezéseit egyes esetekben a Bizottságnak is 
jóvá kell hagynia. A megállapodásnak a következőket kell szabályoznia: 
 
• az egyes partnerek – anyagi és munka – hozzájárulását a projekthez, 

valamint az egyes partnereknek járó ellenszolgáltatást és anyagi támogatást, 
• a mulasztás esetén alkalmazandó eljárásokat, 
• a projekt keretében kidolgozott és elkészített valamennyi termék, 

szolgáltatás, szellemi termék, szabadalom, vagy bármilyen más, a projekt 
által létrehozott dolog tulajdonjogával, felhasználói jogával, szerzői jogával 
kapcsolatos rendelkezéseket, 

• A szerzői jogdíjakkal, illetve a projekt keretében kidolgozott és létrehozott 
valamennyi termék, szellemi termék, szolgáltatás értékesítésével, valamint az 
értékesítésből származó jövedelmek felhasználásával kapcsolatos rendelke-
zéseket. 

 
Egyes közösségi programok a partnereket társult szerződőnek nevezik. 
 

                                      
11 Mintaszerződést ld. a 4. függelékben. 



Az alvállalkozó 

 
Alvállalkozó lehet egy személy vagy egy szervezet, aki vagy ami közvetlenül 
valamelyik partner megbízásából végez el egy munkát, és aki vagy ami ezért 
munkája teljes értékét megkapja fizetségképpen. Alvállalkozó lehet üzleti 
vállalkozás, mint példánkban az értékelést végző partner, de lehet egy 
szakszervezet is. Az ilyen alvállalkozói viszonynak általában szigorú szabályai 
vannak. E szabályok meghatározzák egyrészt azt, hogy a projekt 
költségvetésének mekkora részét lehet alvállalkozókra költeni, másrészt a 
tendereztetés és szerződéskötés szabályait. Az alvállalkozók nem szoktak 
semmilyen jogot kapni a projekt termékeire, hiszen a projekttel való kapcsolatuk 
annyi, hogy szolgáltatást vagy terméket nyújtanak készpénzért. 
 

A projektkoordinátor 

 
A partnerek egyikét – általában a fővállalkozót – projektkoordinátornak nevezik 
ki, aki a partnerszervezetek és az Európai Bizottság közötti összekötő láncszem 
szerepét tölti be. A koordinátor feladata a Bizottsággal való általános kapcsolat-
tartás, az összes projektdokumentum – többek között a fázisjelentések és 
pénzügyi jelentések, valamint a projekt termékek – benyújtása. Általában a 
projektkoordinátor feladata a Bizottságtól kapott átutalások megfelelő 
továbbosztása a partnerek között. 
 
Fontos, hogy tisztázzuk az egyes partnerszervezetek felelősségét, és hogy a 
kapcsolatokat megfelelő hivatalos megállapodások is alátámasszák. 
 

Menedzseri szerepek és felelősségek 

 
Eddig a szervezetek törvényi és szerződéses felelősségéről beszéltünk. Azt is 
végig kell gondolnunk, hogyan osszuk meg a projekt irányítási feladatait és az 
ezzel kapcsolatos felelősséget. 
 

Projektigazgató 

 
Érdemes valakit kinevezni projektigazgatónak, aki a projekt átfogó irányításáért 
felel. Lehetőleg olyan ember legyen, aki fontos szerepet játszott a javaslat 
elkészítésében, a projektkoordinátor szervezetben dolgozik, és rendelkezik a 
szükséges szaktudással. Általában a projektigazgató felelős az Európai 
Bizottsággal való kapcsolattartásért. 
 

Projektmenedzser 

 
Ahogy arra korábban már utaltunk, szükség van valakire, aki a projekt részletes 
tervezéséért, adminisztrációjáért és napi irányításáért felel – egy projektme-
nedzserre. Ha a projektigazgató is rendelkezik a szükséges képességekkel12, 
akkor ezeket a feladatokat is rá lehet bízni. Hasonlóképpen a projektmenedzser 
is képes lehet ellátni a projektigazgató feladatait is. Azonban vannak esetek – 

                                      
12 Ld. a 4. fejezet Projekt menedzser részét. 



különösen a nagy és összetett projektek ilyenek – amikor helyesebb, ha ezt a két 
szerepet két külön ember tölti be. 
 
Érdemes lehet megfontolni feladatcsomag-koordinátorok kinevezését is, akik 
az egyes feladatcsomagok végrehajtásának irányításáért és megszervezéséért 
felelnek. Ezen felül minden jelentős partnerszervezetnek legyen partner-
képviselője, aki a fontosabb irányítási és anyagi kérdésekben a kapcsolatot 
tartja a többi partnerrel. 
 
Határozzák meg pontosan az egyes személyek szerepét az irányításban, és 
részletesen írják le mindenkinek a feladatait és felelősségét. 
 

Döntéshozatali struktúrák 

 
Fontos, hogy meghatározzuk, milyen módon fognak megszületni a projekttel 
kapcsolatos főbb elvi és gyakorlati döntések. Határozottan javasoljuk, hogy 
hozzanak létre egy projektirányító bizottságot.  
 
A projektirányító bizottság konkrét összetétele minden projekt esetében más és 
más, de általában minden egyes főbb partnert egy tag – lehetőleg maga a 
partner-képviselő - képvisel. Leghelyesebb, ha a projektigazgató elnököl, és a 
projektmenedzser látja el a titkári és végrehajtói feladatokat. Tisztázni kell a 
bizottság hatalmát is, azt, hogy végrehajtó jogai is vannak vagy pusztán 
tanácsadói. Ha a projekt végrehajtásáért a szerződéses felelőség egyedül a 
fővállalkozóé, akkor a tanácsadói szerep a helyénvaló. 
 
Érdemes figyelmet szentelni a bizottság működési és döntéshozatali szabályainak 
is. A projektirányító bizottság működési rendjét célszerű már a projekt 
tervezésekor meghatározni: ülések gyakorisága, napirend és jegyzőkönyvek 
megküldésének szabályai (kinek, mikor, hogyan), rendkívüli ülés összehívásának 
szabályai; hogyan lehet módosítani az ütemtervet, a költségvetést és a 
termékleírást, valamint a partnerek közötti viták elintézésének módja. 
 
A projektirányító bizottság döntései valamennyi partnerre kötelezőek, a 
projektmenedzser egyik feladata a döntések végrehajtásának felügyelete. 
 
Bár a projekt fő döntéshozó fóruma a projektirányító bizottság lesz, 
természetesen szükség lesz másfajta tanácskozásokra és a döntéshozatal más 
szintjeire is. Szükség lesz feladatorientált munkaértekezletekre is, ahol az egyes 
munkaterületek munkáját egyeztetik. Fontos, hogy ezek munkáját különítsük el 
a projektirányító bizottság feladataitól. Különösen bonyolult vagy rosszul 
átlátható feladatcsomagok esetén hasznos lehet a menedzsment szintjén egy 
albizottságot létrehozni, mely a projektirányító bizottságnak felel, és feladata a 
feladatcsomag konkrét irányítási feladatait összehangolni; az esetek 
többségében azonban nincs erre szükség. Működésének kezdetén a 
projektirányító bizottságnak arról is döntenie kell, hogy milyen hatalmat delegál 
a projektigazgató és a projektmenedzser számára, azaz milyen kérdésekről 
dönthetnek a projekt napi irányítása közben a bizottság megkérdezése nélkül.  
 
Átlátható és hatékony döntéshozó struktúrát alakítsanak ki, részletesen 
határozzák meg minden döntéshozó testület működési szabályait, és rögzítsék 
világosan és precízen az egyes személyek végrehajtó hatáskörét. 
 



Információs struktúrák 

 
A figyelmes előkészítésen és tervezésen túl a sikeres projektmenedzsment 
feltétele még a hatékony információcsere is. Mindenkinek tudnia kell, hogy mi a 
feladata, hogyan halad a projektmunka, milyen problémák jelentkeztek, milyen 
változtatások váltak szükségessé, mikor kell az egyes feladatokat elvégezni, 
milyen jelentéseket kell írni, kinek mi a feladata. Fontos, hogy a partnerek 
közötti információcsere átlátható és megbízható legyen, hogy elkerüljük a 
negyedik fejezetben említett problémákat. 
 
A kommunikáció a projektmunka minden szintjét átszövi: személyes beszélgetés 
az értekezleteken és munkacsoportokban, telefonbeszélgetések, levelek, e-
levelek, faxok, jegyzőkönyvek, jelentések, beszámolók, szemináriumok, reklám- 
és információs szóróanyagok. Az információcsere egy része hivatalos keretek 
között történik (bizottsági ülések, konferenciák), másik része informálisan 
(magánbeszélgetések, társadalmi események). Persze nem mindegyiket lehet 
ezek közül előre megtervezni, de néhányat – különösen a hivatalosakat – igen. 
 

Értekezletek 

 
Egy egyértelmű példa a hivatalos értekezlet. Az információ hatékonysága 
növelhető úgy, hogy áttekinthető a napirend, az indítványok tömörek, és a 
tanácskozás előtt mindenki megkapja őket, jó a levezető elnök (a vitát a 
kulcspontokra szűkíti, ösztönzi a hozzászólásokat, ugyanakkor megakadályozza 
azt, hogy egyvalaki rátelepedjen vitára), a döntések egyértelműek, a 
tanácskozás eredményei, valamint a teendők és felelősök listája pontosan le van 
jegyezve a jegyzőkönyvben, és azt minden érdekelt fél időben írásban megkapja. 
Lehet, hogy ez túl természetesnek tűnik ahhoz, hogy beszéljünk róla, de 
mindannyian találkozhattunk már esetekkel, amikor nem született jegyzőkönyv, 
vagy a jegyzőkönyvet jóval a szükséges lépések határideje után kapták csak 
meg az érintettek, sőt, nem is küldték el minden partnernek. 
 
Mindezt tervezni lehet – mi több, a projektmenedzsment feladatcsomagban 
ezeknek a feladatoknak szerepelnie kell. Készíthetünk emlékeztető listát a 
fontosabb információkkal kapcsolatos teendőkről: mikor kell elküldeni és kinek, 
és ki a felelős az elkészítésükért. Készíthetünk egy olyan listát is, melyben 
meghatározzuk az információ-fajtákat, és azt, hogy melyiket kinek kell 
megkapnia. 
 

Információs csatornák 

 
A tervezés során hozhatunk néhány alapvető döntést a kommunikációs 
csatornákról is – egyrészt arról, hogy ki, kivel, milyen ügyekben tartson 
kapcsolatot, másrészt arról, hogy ehhez milyen eszközt érdemes használni. A 
legtöbb projektben az e-mailt érdemes a projekt elődleges információs 
csatornájaként használni, feltéve, hogy minden partnernek rendelkezésére áll. Az 
e-levél aránylag informális kapcsolattartási mód, megkönnyíti az üzenetek 
eljuttatását egyszerre sok címzetthez. Olcsó, gyors, és az információcserének 
írásos nyoma marad. Arra is lehetőséget nyújt, hogy különböző 
dokumentumokat csatolt fájlként elküldjünk, ami egyszerűvé és gyorssá teszi a 
kiadványok, dokumentumok szerkesztésén és tervezésén való együttműködést 



még akkor is, ha a munkát egyszerre több országban végzik13. Hivatalos 
információközléshez, különösen nem sürgős esetekben, a postai levelezés lehet a 
megfelelő. Sürgősebb esetekben ott van a telefon, aminek az a hátránya, hogy 
általában sem magának a beszélgetésnek, sem eredményének nem marad írásos 
nyoma. 
 

Írásos anyagok körbeküldése 

 
Gyakran a kommunikáció egyik kulcskérdése az, hogyan biztosítsuk, hogy 
amikor két közvetlenül érdekelt fél valamilyen iratot, információt küld 
egymásnak, azt lássa mindenki, akinek tudnia kell róla. Ebben nagy segítséget 
jelenthetnek a küldési címlisták. Gyakran éppen a projektmenedzserről 
feledkeznek meg – pedig rendkívül fontos, hogy a projektmenedzser tudjon 
mindarról, ami történik, hiszen a feladata a projektmunka haladásának a 
felügyelete. Ha X partnernek el kell végeznie egy kulcsfontosságú feladatot, majd 
erről értesíteni Y partnert, és a projektmenedzser nem kap másolatot erről az 
információcseréről, akkor nem tudhatja, hogy megtörtént-e a szükséges lépés. A 
projektmenedzser az egész projekt információs rendszerének középpontjában 
kell álljon. Minden lényeges információról tudnia kell: az írásos információkról 
kapjon másolatot, a fontosabb – a projekt egészét érintő – szóbeli 
beszélgetésekről pedig feljegyzést. Ezt is nagyon megkönnyíti az e-mail és 
általában az elektronikus kommunikáció használata. 
 

Nyilvántartási rendszer 

 
A sikeres projekteknek fontos eleme az információk egymásra hatása és az 
információcsere, és valószínűleg hatalmas mennyiségű iratanyagot állítanak elő. 
A projekt központi adminisztrációjának egyik fontos követelménye az átfogó és 
jól átgondol iktatórendszer. Egy másik fontos elem az iratok közös hivatkozási 
rendszere, melyet minden partner ért és használ. A kód alapja lehet az irat 
típusa, a feladatcsomag, dátum és küldő, vagy bármi más – a lényeg az, hogy 
minden iratnak – és minden irat valamennyi tervezetének vagy változatának – 
egyedi azonosítókódja legyen, hogy elkerülhessük a félreértéseket az egyes 
iratokról való kommunikáció közben. Más feladatain túl a projektmenedzsernek 
irattárosi feladatokat is el kell látnia, hogy a projekt kollektív memóriája 
egységesen és könnyen kereshetően tároljon mindent.  
 
Itt is, mint annyi más területen, a modern számítógépes technológia sokat 
segíthet a projektmenedzsmentben. A szövegszerkesztők segítenek az írott 
anyagok gyors megírásában és szerkesztésében, a levélküldő rendszerek segítik 
az anyagok körözését, az adatbázisok pedig segítenek az információ tárolásában 
és előkeresésében. Az írásos anyagok elkészítésében hasznos lehet, ha a 
partnerek ugyanazt a szövegszerkesztő rendszert használják, bár manapság már 
nagyon egyszerű a különböző formátumú adatok cseréje is. 
 

Disszemináció 

 
Bár ez a fejezet a projektcsapat irányításáról szól, a kommunikációról szólva újra 
hangsúlyoznunk kell a disszemináció fontosságát. Ez a projekt egyik fontos 
feladata – mégis gyakran az utolsó helyre kerül, vagy teljesen el is felejtkeznek 
                                      
13 Az elektronikus kommunikációnak a projektmunkában való hasznosításáról részletesebben az 5. 
függelékben olvashatnak. 



róla. Korábban már javasoltuk, hogy szenteljünk neki önálló feladatcsomagot. 
Ebben a kézikönyvben nincs lehetőségünk a disszemináció részletes taglalására, 
annyit azonban hangsúlyozunk, hogy a projekt kommunikációs tervében 
világosan meghatározott információs irányelveket és stratégiát is ki kell 
dolgoznunk. A projekttel kapcsolatos információk mely része lesz nyilvános, 
milyen hallgatóság számára és a projekt mely pillanataiban? Az egyes 
információk közléséhez és a meghatározott célközönség eléréséhez milyen 
információs csatornák lesznek a legmegfelelőbbek – hírlevél, szóróanyagok, 
sajtóközlemények, e-mail listák, konferenciák, brosúrák, honlapok, stb. Ki felel 
az információs stratégia egyes részeinek felügyeletéért és végrehajtásáért?  
 
Készítsenek világos és átfogó kommunikációs tervet mind a projektcsapaton 
belüli, mind pedig a projektcsapat és külső felek közötti kommunikációról. A 
rendszer középpontjában a projektmenedzser legyen. Vezessenek be jól 
szervezett, könnyen használható nyilvántartási rendszert. 
 
 

Hol tartunk? 

 
Tekintsük át, mi mindenről volt szó ebben a fejezetben. 
 
1. lépés: A projekt meghatározása 
• a szervezet kötelezettségvállalása 
• projektvázlat 
• partnerek bevonása 
• anyagi támogatás 
• a meghatározás finomítása 
• a projekt megtervezése 
 
2. lépés: Munkaterv készítése 
• feladatlebontás 
• erőforrás tervezés 
 
3. lépés: A költségvetés készítése 
• Költségbecslés 
• Bevételi források 
• Pénzforgalom 
 
4. lépés: A minőség tervezése 
• Minőségbiztosítás 
 
5. lépés: A csapat irányítása 
• Törvényi és szerződéses felelősség 
• Menedzseri szerepek és felelősség 
• Döntéshozatali struktúrák 
• Információs struktúrák 
 
Most már jobban érthető, miért állítottuk a fejezet elején, hogy két-három hónap 
nem elég egy jó projektterv elkészítéséhez és megszervezéséhez – kivéve, ha 
már nagy gyakorlatunk van, és egy kipróbált, nagyon megbízható csapattal 
dolgozunk együtt. A tervezés időt, figyelmet és elemzést igényel, és rengeteget 
kell közben beszélni a partnerekkel. A fent leírt folyamaton végigmenve alaposan 



elő lesz készítve a projekt, a folyamat végén világos, áttekinthető terveink 
lesznek14. 
 
Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy a terv nem valóság. Elképzeléseinket 
mutatja, valamint alapos előkészítő munkánkat, de nem ad kész recepteket. 
Tevékenységünk vázlata, nem pedig kerek, zárt világ. A valósággal ütköztetve 
változtatásokra fog szorulni, projektmenedzserként pedig már a tervezés 
kezdetétől fogva törekednünk kell a rugalmasságra, különféle lehetőségek és 
alternatívák beépítésével. 
 
Most már eleget tud ahhoz, hogy esélyes pályázatot írhasson, és a projekt 
végrehajtását a siker komoly reményében kezdhesse el. 
 
 

6. lépés:  Pályázat benyújtása 
 

Pályázat-vázlat készítése 

 
Az Európai Bizottság különböző osztályainak, részlegeinek és 
(segély)programjainak mind saját működési módja, (szub)kultúrája és prioritásai 
vannak15.  Gyakran eltérő szerkezetben kérik a pályázatokat, eltérnek az általuk 
használt pályázati űrlapok, valamint a forma, ahogy az információkat kérik. Ezen 
felül egy programon belül is eltérhetnek az egyes pályázati felhívások konkrét 
hangsúlyai, támogatott témái. Mindennek ellenére van néhány közös pont, amire 
érdemes figyelünk. 
 
 
 
Minden pályázathoz szükség lesz a következőkre: 
 
• A projekt céljainak, feladatainak valamint módszereinek tömör összefoglalása 
• Részletes munkaterv 
• A projektből származó előnyök felsorolása; a projekteredmények disszeminá-

ciójának, valamint az eredmények továbbhasznosításának és/vagy 
kereskedelmi forgalmazásának terve  

• Részletes költségvetés, továbbá a projekt irányításáról szóló információk 
• A projektben résztvevő szervezetek adatai, valamint a projekt szempontjából 

lényeges tapasztalataik bemutatása. 
 
A különböző pályázatok űrlapokon ezek az információk eltérő szerkezetben 
szerepelnek, de minden pályázatnak ezek képezik a gerincét. 
 
Egy pályázat feladata nem más, mint hogy "eladja" a projektet. Ön és partnerei 
közösen kidolgoztak egy koncepciót, és számos tervet készítettek, hogy 
megmutassák, hogyan lehet azt megvalósítani. Most el akarják adni ezt az 
ötletet egy szponzornak – akinek a meggyőzéséhez épp a pályázati anyag a 
legfőbb eszközük. Mielőtt nekifogna a pályázat megírásának, képzelje bele magát 
a másik fél szerepébe, hogy megtalálja azokat a kulcspontokat, amelyek – 

                                      
14 Az 1. függelékben található a projekttervezés főbb lépéseinek ellenőrző listája, ami szintén hasznos lehet. 
15 A Hetedik fejezetben bővebben olvashatnak az Európai Bizottság működéséről, míg jelenlegi prioritásairól 
a Nyolcadik fejezetben, végül a különböző programokról a Harmadik részben írunk. 



anélkül, hogy torzítanák az eredeti ötletet – meg fogják őt győzni arról, hogy a 
projekt pontosan megfelel céljainak és támogatásra érdemes. 
 
Először is alaposan olvassa el a pályázati dossziéban kapott dokumentációt. 
Keresse ki a hangsúlyokat és a kiemelt témákat. Ezután szerezze be az adott 
program vagy osztály által megjelentetett további anyagokat. A jelentősebb 
programokról, kulcspontjaikról biztosan található információ az Interneten vagy 
nyomtatott kiadványokban. Néhány programnak hírlevele is van. Keresse meg a 
korábban megvalósult projektek jelentéseit, és további kiadványokat is. Mindez 
segíthet a program természetének és prioritásainak jobb megismerésében. Még 
idejekorán iratkozzon fel az esetleges levelező listára, hogy rendszeresen 
megkapja az információs anyagokat. A legtöbb program időről időre konferenciát 
vagy más találkozókat rendez, hogy megbeszéljék a program keretében folyó 
munkát. Érdemes megszerezni a program céljainak, eszközeinek részletesebb 
leírását, valamint a Tanácsnak azokat a döntéseit, melyek megvalósítása a 
program feladata. Feltétlenül érdemes tanácsot, segítséget kérni az országában 
működő programirodától.16 
 
Mindezek segítenek abban, hogy pontosabb képünk legyen az adott program 
legfontosabb törekvéseiről, és irányt mutatnak, hogy mit érdemes 
megváltoztatni a pályázatban. Nézzen utána a korábban támogatást kapott 
projekteknek: fontos, hogy ezekben ne szerepeljen az Ön pályázatának az ötlete. 
Másrészt, ha sikerül olyan projektet találni, melynek eredményeire építhetnek, 
vagy amelynek az eredményeit innovatív módon bővíthetik és beépíthetik 
projektjükbe, ez jelentősen javíthatja a projekt esélyeit. A Bizottság egyik 
aktuális célkitűzése éppen az, hogy elősegítse az egyes programok munkájának 
integrációját és kölcsönös segítését. Mindenek előtt hangsúlyozzák a projekt 
európai, nemzetközi dimenzióját – nem csak a projektcsapat, hanem a projekt 
eredményeinek nemzetköziségét is. 
 
Az is segíthet, ha tisztában vagyunk az Európai Bizottság legfontosabb politikai 
célkitűzéseivel, és a megfelelő helyen kimutatjuk, hogyan járul hozzá a projekt 
ezek eléréséhez. Néhányról beszélni fogunk a nyolcadik fejezetben, de vannak 
ezeken kívül mások is, amikre érdemes figyelni, például a határmenti régiók 
fejlesztési támogatása, kis- és közepes méretű vállalkozások (KKV-k) 
támogatása, vagy a fogyatékossággal élő emberek integrálása a munka világába. 
 
Felsorolunk néhány szempontot, melyet a Bizottság valószínűleg figyelembe vesz 
a pályázatok értékelésekor: 
 
• A pályázati felhívás formai feltételeinek való megfelelés: a határidő betartása, 

a szükséges dokumentumok csatolása, kiegyensúlyozott költségvetés a 
megadott keretek között, időtartam, szándéklevelek, aláírás 

• A kiírásban meghatározott céloknak való megfelelés 
• Reális, elérhető célkitűzés 
• Mérhető célok 
• Innovatív szempontok és ötletek 
• Megbízható irányítási tervek és módszerek  
• A konzorcium mennyire elégíti ki a projekt által támasztott igényeket – a 

résztvevők képességei, tapasztalatai valamint képzettsége alapján 
• Pénzügyi megbízhatóság – biztos források a projekt teljes időtartamára 
• Összhang a partnerszervezetek általános stratégiájával 
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• A közösség haszna a projektből, valamint a disszemináció, felhasználás és 
terjesztés lehetősége 

• Világos és tömör előadásmód; de ennél is fontosabb, hogy a pályázat vala-
mennyi pontja megfelelően indokolva legyen. Szükség esetén mellékeljenek 
további lapokat a kiegészítő információk, grafikonok és költségvetési 
információk számára. 

 

A végleges pályázat benyújtása 
 
Amikor elkészült az Európai Bizottságnak benyújtandó pályázati dosszié első 
változata, az anyagot küldjék el a partnerszervezeteknek. Ha csak egy mód van 
rá, tartsanak egy értekezletet, ahol az esetleges módosításokat megtehetik, és 
így közösen elfogadott szöveget tudnak majd benyújtani. 
 
Előfordulhat, hogy a pályázathoz mellékelni kell azoknak a szerződéseknek a 
másolatát, melyek a partnerek közötti viszonyokat rögzítik.  Nem szokatlan, ha 
ebben a stádiumban még nincs formális szerződés a partnerek között; ebben az 
esetben azt javasoljuk, hogy egy szerződés-vázlatot mellékeljünk, amit a 
partnerek akkor írnak majd alá, ha a pályázat sikeres lesz. Ebben az esetben 
valamennyi partnerszervezet aláírt szándéklevelét is mellékelni kell17, melyben a 
projektkoordinátornak igazolják, hogy szándékukban áll a projektben részt venni. 
 
Nem szabad könnyedén venni egy projekttervezési csapat létrehozását vagy a 
benne való részvételt. Mostanáig már minden partnernek jelentős költségeket 
jelentett a tervezésben és a pályázat elkészítésében való részvétel. Minden 
partnernek tisztában kell lennie azzal, hogy ezeket a költségeket nem kapja 
vissza a projekt költségvetéséből. Ugyanakkor egy jól előkészített és gondosan 
összeállított pályázattal és tervvel a projekt olyan hasznot hozhat, melyet a 
szervezet egyedül nem lenne képes elérni. 
 
Miután a már-már tökéletes pályázatot a szándéklevelekkel együtt elküldték 
Brüsszelbe vagy Luxemburgba (vagy néhány esetben saját országuk 
kormányának), a válaszra néha hónapokat is várni kell. Az első értékelést és 
osztályozást gyakran független, külső szakemberek végzik. A szakértők értékelő 
jelentését azután a Bizottság kapja meg, akik meghozzák a végső döntést arról, 
hogy melyik pályázatot támogatják majd – és mekkora összeggel. Ahogy arra 
korábban már utaltunk, gyakran előfordul, hogy a felhívás közzététele és a 
döntéshozatal között az Európai Bizottság csökkenti a támogatás projektenkénti 
maximális százalékát és/vagy összegét. Ennek az a következménye, hogy a 
projekt végrehajtásának megkezdése előtt módosítani kell a költségvetést és a 
munkaprogramot is. Elég valószínű, hogy eltart egy ideig, míg a szerződésnek 
ezekben a részleteiben sikerül megegyezni. 
 
A projekt költségvetése általában nem használható az ezen időszak alatt 
felmerülő költségek fedezésére. A projekt költségvetéséből csak a projekt-
időszak alatti munka költségeit lehet kifizetni. Ugyanakkor, amint megtudják, 
hogy a pályázat elnyerte a támogatást, fontos elkezdeni a felkészülést a projekt 
megszervezésére, és részletesebb terveket készíteni. Próbálják megtudni, 
mikorra várható a végleges szerződés, és mi a szerződés várható kezdő dátuma, 
hogy addigra készen álljanak az érdemi munka megkezdésére. Örök igazság, 
hogy időből soha nincs elég – és sajnos túl gyakran a szerződés nagyon későn 
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érkezik meg, esetleg antedatálva, így a tervezettnél is kevesebb idő marad a 
munka elvégzésére. Készüljenek fel erre az esetre is. 
 

A projekt irányítása 

 
A szerződés aláírásával a tulajdonképpeni tervezés fázisa véget ért, és a projekt 
elindul a maga útján. Ezután újfajta problémákat kell megoldani, más 
képességekre is lesz szükség: együttdolgozni a csapattal, elkészíteni az 
anyagokat, felügyelni a folyamatos haladást, elsimítani a kommunikációs 
problémákat, pénzügyi és fázisjelentéseket készíteni, módosítani a 
projektterveket, és esetenként elhárítani a hibákat, tüzet oltani. 
 
A projekt végrehajtásának minősége, problémamentessége jelentős mértékben 
függ a kezdeti tervezés minőségétől. A kezdeti időszakban készített tervek 
fognak irányt mutatni a projekt teljes ideje alatt. Ezen felül a korai tervezési 
szakaszban szerzett tapasztalatok, készségek és tudás a projekt folyamán is 
rendszeresen segítségükre lesznek, amikor az elvégzett munkát áttekintik, és 
esetleg módosítaniuk kell a terveken. Akkor is fontos szerepük lesz, amikor végül 
az eredeti elképzeléseket átültetik a valóságba. 
 



6. fejezet 
 

Nyomonkövetés és értékelés 
 
 
Ebben a fejezetben a projekt nyomonkövetésével és értékelésével kapcsolatos 
feladatokat tekintjük át. Szót ejtünk arról is, hogy lehet ezeket a feladatokat 
tervezni. 
 

A nyomonkövetés és értékelés értelme 
 
Ha végre eljutunk a projekt megvalósításáig, akkor a lehető legtöbbet akarjuk 
elérni vele. Hatékonyan kell irányítanunk a munkát, hogy minél több esélyünk 
legyen a projekt céljának elérésére. Egyúttal tanulásra is felhasználjuk, 
megtapasztalhatjuk, mi működik jól a gyakorlatban, és mi kevésbé. Ha 
nehézségekkel szembesülünk, meg kell értenünk, mi történt, és hogyan 
előzhettük volna meg a problémákat. A projekt végén pedig közösen kell 
áttekintenünk a tanulságokat, az elért eredményeket. Azt is végig kell gondolni, 
hogy a projekt tanulságait és eredményeit, termékeit hogyan tudják hasznosítani 
munkájuk során a partnerszervezetek. A megfelelő nyomonkövetés és értékelés 
ehhez nyújt segítséget. 
 
Hajlamosak vagyunk a nyomonkövetést és értékelést a projektmunka kevésbé 
fontos elemei közé sorolni, sőt, egyszerűen egy adminisztratív feladatként, 
elkésett gondolatként kezelni. Ha azonban konstruktívan nyúlunk hozzájuk, a 
legfontosabb és legértékesebb tevékenységek lehetnek. A projekt hatékony 
végrehajtásához tudnunk kell, hogy jó irányban haladunk-e a célok 
megvalósítása felé, hogy a költségvetést és ütemtervet tartjuk-e, hogy szükség 
van-e valamilyen kiigazításra, módosításra. Tisztában kell lennünk azzal is, mit 
ért el a projekt, a tevékenységek mennyire voltak megfelelőek és hatékonyak, és 
hogy a projekt eredményei milyen hatással lehetnek a résztvevők és érdekeltek 
hasonló területen végzett tevékenységére. Mindennek a kulcsa a nyomonkövetés 
és értékelés. 
 

Néhány definíció 
 
Először tisztázzunk néhány alapfogalmat. 
 
A következőkben a “nyomonkövetés” kifejezést egy, a projekt végrehajtása 
során többé-kevésbé folyamatosan végzett folyamatra fogjuk használni, melynek 
során a tevékenységek folyamatát különféle szempontok szerint értékeljük, pl. a 
költségek, készpénzforgalom, erőforrás-elosztás, ütemterv, célok és 
eredmények; továbbá figyelemmel kísérjük a projekt környezetének olyan 
változásait, melyek befolyásolhatják a projekttevékenységek relevanciáját. A 
nyomonkövetés során kapott információk segítenek a projekt irányítóinak, hogy 
ha szükséges, módosításokkal tereljék vissza a projektet a megfelelő mederbe. 
Ezek az információk egyúttal adatokkal szolgálnak a projektirányító-bizottság 
vagy/és a projekt anyagi támogatója, pl. az Európai Bizottság számára a 
rendszeresen elkészítendő fázisjelentésekhez is.  
 



Az “értékelés” kifejezést a projekt egy vagy több meghatározott pontján tartott 
összegzésre használjuk, amely a projektcélok szempontjából vizsgálja meg pl. a 
projekt eredményességét, hatékonyságát, hatását és fenntarthatóságát. 
Értékelést tehát csak néhány alkalommal, míg nyomonkövetést a projekt teljes 
ideje alatt folyamatosan végzünk.  Gyakran értékelünk a projekt indításakor 
(megállapítandó a projekt kezdeti feltételeit), félidőben (a haladást 
megbecsülendő) és a projekt végén (a közvetlen eredményeket és teljesítményt 
megismerendő). Ha lehetséges, a projekt befejezését követően egy idő elteltével 
szintén értékelünk, hogy megismerjük hosszútávú hatásait és eredményeit. Az 
értékelés alaposabb elemző tevékenység, mint a nyomonkövetés: az 
eredményeket nemcsak leírja, hanem meg is magyarázza az okokat. 
 
Az értékelésnek két fő típusát különböztetjük meg:  
 
• Folyamatos értékelést a projekt időtartama alatt folytatunk; visszajelzést 

biztosít, ezzel segíti a folyamatban levő tevékenység tökéletesítését. A 
folyamatos értékelést elsősorban a projekt partnerek és résztvevők 
hasznosítják. 

• Utólagos értékelés, melyet a projekt végén vagy később végzünk. Áttekinti 
a projekttevékenységek, eredmények és termékek legfőbb aspektusait, ezek 
jelentőségét. Az utólagos értékelést elsősorban a projektpartnerek és az 
érdekeltek hasznosítják; például a projekt eredményeinek a szervezetek 
mindennapi tevékenységébe való beépítésével kapcsolatos kérdések 
tisztázásával, vagy a jövőben megvalósítandó projektek tervezésével és 
megvalósításával kapcsolatos kérdések említésével. 

 
Az értékelés lényege az érték felmérése. Az értékelés azonban csak akkor lehet 
hatékony, ha világos, mi áll a középpontjában: nem beszélhetünk értékekről 
légüres térben. Világosan kijelölt mérföldkövek kellenek, amihez hasonlítva 
értékelhetünk. 
 
 

Célok és teljesítménymutatók 
 
Mind a nyomonkövetés, mind az értékelés esetében a legjobb kiindulópontot a 
projekt célkitűzései jelentik. Meg kell különböztetnünk a projekt általános céljait 
a konkrétabb célkitűzésektől. A célkitűzés egyetlen konkrét, határozott dolog, 
aminek elérése elősegíti a projekt általános céljainak megvalósulását. 
 
Ahogy azt már az ötödik fejezetben láttuk, a projekttervezés alapja a pontos 
célkitűzés. A pontosan meghatározott célok egyúttal a nyomonkövetés és 
értékelés alapját is jelentik. Mégis sok projekt indul úgy, hogy céljai pontatlanul, 
általánosan vannak csak meghatározva. Fontos, hogy a projekt 
megvalósításának korai szakaszában pontosítsuk őket. 
 
A céloknak meg kell felelniük a következő követelményeknek: 
 
• Specifikus – a projekt általános céljának egyetlen szempontjához kapcsolódva 

a lehető legpontosabb és konkrétabb legyen 
• Mérhető – világos kritériumokat (akár minőségi, akár mennyiségi) 

tartalmazzon, amikhez mérni lehet majd az elért eredményeket 
• Elérhető – figyelembe véve a rendelkezésre álló időt és forrásokat 
• Releváns – közvetlenül vonatkozzanak a projekt általános céljára 



• Időhöz kötött – világosan meghatározva az időkeretet, amin belül a célt el 
kell érni18 

Érdemes ezt a listát még kiegészíteni azzal, hogy a célkitűzések legyenek 
világosak és egyértelműek, hogy a projekt valamennyi részvevője és az 
érdekeltek is egyformán értsék a célokat.  
 
Miután pontosítottuk a projekt célkitűzéseit, még abban is meg kell egyeznünk, 
miként fogjuk ellenőrizni elérésüket: teljesítménymutatókat (más szóval a 
”sikeresség mutatóit”) is definiálnunk kell. Ezeket a mutatókat kell teljesíteni 
ahhoz, hogy az adott célkitűzést teljesítettnek tekinthessük. 
 
A teljesítménymutatók lehetnek: 
 
• Mennyiségi mutatók – objektíven ellenőrizhető és mérhető feltételek, pl. a 

képzést elvégző emberek száma, kor/ország/iparág szerinti eloszlásuk, a 
kiadványok száma, a konferencia résztvevőinek száma; 

• Minőségi mutatók – objektíven ellenőrizhető, de nem mérhető feltételek, pl. 
a tudás, képességek, attitűd vagy viselkedés megváltozása, vagy a 
folyamatok, szervezeti felépítés változásai. 

 
A teljesítménymutatókat sokféle formában határozhatjuk meg. Íme néhány 
példa: 
 

1. példa 

 

Célkitűzés: 

Képzési szükségletek felmérése szakszervezeti tisztségviselő nők tudásáról és 
képességeiről munkabiztonsági és munkavédelmi kérdésekkel kapcsolatban. A 
felmérés eredménye egy próbatanfolyam kidolgozását fogja segíteni. 
 

Teljesítménymutatók: 

 
Mennyiségi mutatók: 
• A felmérés legalább három országos szakszervezeti konföderációtól legalább 

100 megválaszolt kérdőívet dolgoz fel  
• A jelentés a projekt 4. hónapjának végére elkészül 
 
Minőségi mutatók: 
• A felmérés minden érintett témakörben megfelelő adatokat szolgáltat a 

későbbi elemzésekhez 
• A három érintett konföderáció munkavédelmi és oktatási felelősei áttekintik 

és elfogadják a jelentést 
• A projekt oktatói munkacsoportja áttekinti és elfogadja a jelentést, mely 

megfelelő alapinformációval szolgál az 5. munkacsomagban az oktatási 
modulok kidolgozásához. 

 
 

                                      
18 Ezt az öt kritériumot SMART követelményeknek is nevezik, az angol nevük kezdőbetűiből képzett betűszóval 
(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-related) (a ford.) 



2. példa 

Célkitűzés: 

Félnapos tájékoztató rendezvények tartása 10 regionális központban 250 fős 
hallgatóság előtt  
 

Teljesítménymutatók: 

 
Mennyiségi mutatók 
• A résztvevők összlétszáma legalább 2500 fő 
• Egy-egy esemény résztvevőinek száma legalább 150 fő 
• A 10 rendezvény a projekt 6-9. hónapja között megrendezésre kerül 
• Minden egyes rendezvényen legalább 60%-os elégedettségi szint a kitöltött 

kérdőívek alapján 
• A hallgatóságnak legalább 25%-a részletes információt kér a tervezett 

tanfolyamokról 
• A hallgatóság legalább 10%-a jelentkezik a tanfolyamokra  
 

 

3. példa19 

 
Egy nemzetközi rendezvény/tanfolyam/konferencia értékelése 
teljesítménymutatók alapján. Valamennyi mutatót 1-4 között osztályozzuk. Az 
alábbiakban egyetlen mutató példája található, két hozzá tartozó 
teljesítményszint meghatározásával együtt. 
 
Kulcsterület: A nemzetközi rendezvény minősége 
 
1.1. teljesítménymutató A projektpartnerek hozzájárulása a rendezvényhez 
Leírás: Ez a mutató a következő témákkal foglalkozik: 
• Az egyes partnerek milyen mértékben járulnak hozzá a rendezvényhez 
• A partnerek munka- és felelősségmegosztása a rendezvény során, vagy a 

projektben 
 
A nemzetközi partnerségnek arról a szempontjáról van szó, hogy a projekt 
keretében rendezett eseményekben a feladat- és felelősségmegosztás alapján 
valamennyi partner közreműködik. 
 
4. szintű teljesítmény 
• Valamennyi partner részt vesz a rendezvény előkészítésében és lebonyolítá-

sában, az előre megállapított munkamegosztás szerint 
• Az együttműködésre való törekvés világosan látszik, erős a csapatmunka 
 
2. szintű teljesítmény 
• A partnerek munka- és felelősségmegosztása nem világos, így lehet, hogy 

nem mindenki járul hozzá az elvárt módon 
• A problémák jelentkezésekor a partnerek nem keresnek közösen 

elfogadható megoldást 

                                      
19 Ezt a példát McLeod, R. Guidelines for Evaluating Your European Project (2003) könyvéből idézzük, mely 
letölthető: http://www.aberdeen-education.org.uk/resources/euroguide.htm  

http://www.aberdeen-education.org.uk/resources/euroguide.htm


 
 
Az egyes célkitűzésekhez tartozó teljesítménymutatókon túl a projektnek 
értelemszerűen lesznek további teljesítménymutatói is, mint a költségvetés, a 
munkaterv és mérföldkövek, melyek alapján meg lehet ítélni a projekt haladását. 
Ezek a mutatók általában mennyiségiek, és ezek lesznek a legfontosabb 
szempontok a nyomonkövetés során. 
 
Hasznos lehet az értékelés során külső összehasonlítási alapot (benchmark) is 
meghatározni. Ez az összehasonlítási alap egy hasonló szektorban vagy környe-
zetben hasonló tevékenység során elért teljesítmény. 
 

A nyomonkövetés és értékelés tervezése 
 
A projekt bonyolult, nem lehet minden részletét nyomon követni és értékelni. 
Választanunk és terveznünk kell. Valójában két tervet kell kidolgoznunk: egyet a 
nyomonkövetésre és egy másikat az értékelésre. Mindkét terv készítésekor 
hasonló kulcskérdésekre kell válaszolnunk: 
 
• Mi a célja az adott értékelési/nyomonkövetési tevékenységnek? Miért 

csináljuk? Kinek és miként lesz haszna az információból? 
• Mit értékelünk/figyelünk meg? A projektcsapatnak és a fontosabb 

érdekelteknek meg kell egyezniük a projekt azon kulcspontjairól, amit 
figyelemmel fogunk kísérni. Biztosan rendszeresen figyelnünk kell a 
költségvetés és a munkaterv betartását. Lehetnek a projektnek más részletei 
is, amit folyamatosan monitorozni akarunk, pl. az irányítás, kommunikáció 
vagy a partnerek részvétele. Ezen felül a kulcstevékenységeket, melyek 
természetesen minden projekt esetében mások lesznek, is figyelemmel 
kísérjük. Egyes szempontok a projekt életciklusának egy-egy adott pontján 
lesznek csak érdekesek, erre is tekintettel kell lennünk a monitorozás 
tervezésekor. Az itt meghozott döntéseket a céllal kapcsolatban adott 
válaszaink fogják meghatározni. 

 
Meg kell egyeznünk arról is, milyen szempont áll az értékelés 
középpontjában, valamint azokról a kritériumokról is, amelyek alapján ezeket 
a szempontokat értékelni fogjuk. Ez a projekt tartalmától és módszereitől 
függően más és más lesz, de a következő tágabb, általánosabb kategóriákba 
tartozhatnak: 

 
o A projekt relevanciája, és megfelelősége – a projektcélok 

mennyire segítik a célcsoport szükségleteinek és prioritásainak 
megvalósítását? Mennyire tartós ez az érvényesség? 

o Hatékonyság – mennyire takarékosan használja a projekt a rendel-
kezésre álló forrásokat? Jó a költséghatékonysága?  

o Eredményesség – a projekt eredményei és termékei milyen 
mértékben járultak hozzá a célok eléréséhez? Megfelelő volt-e a projekt 
tartalma? A módszerek és a megközelítés megfelelő volt-e? Milyen 
problémák merültek fel? Hogyan lehetne ezeket a problémákat 
elkerülni a jövőben? 

o Újítás – mennyire innovatív a projekt? Mi volt újszerű a tevékeny-
ségekben és a termékekben? Mi gátolhatja ezeknek az újításoknak az 
elterjedését? 



o Hatás – milyen hatással volt a projekt a szélesebb környezetére? 
Hogyan viszonyulnak a projekt eredményei és termékei a célcsoport 
szükségleteihez? 

o Fenntarthatóság – mennyire valószínű, hogy a projekt eredményei a 
projekt vége után is fennmaradnak? Milyen lépéseket tettek a 
partnerek annak érdekében, hogy a tevékenységeket tovább 
folytathassák illetve építhessenek rájuk, akár külön-külön az egyes 
partnerek, akár a konzorcium? 

 
• Mikor történjen a nyomonkövetés és az értékelés? Egyes esetekben 

szerződéses feltételek részben meghatározzák a választ, például 
negyedéves fázisjelentések és pénzügyi beszámolók előírásával. Azonban a 
hivatalos jelentési kötelezettség teljesítése nem elég a projekt zavartalan 
megvalósításának biztosításához. Leghelyesebb, ha magunk tervezzük meg 
a nyomonkövetést annak alapján, hogy mit tartunk szükségesnek a projekt 
szempontjából. Ennek része lehet pl. a folyamatban lévő ügyeknek, 
valamint a munkaterv teljesítésének heti rendszerességgel folytatott 
áttekintése. Hasznos lehet a szerződési előírásoknál gyakrabban elkészíteni 
egy pénzügyi fázisjelentést, hogy jobban kezelhessük a projekt forrásait. Az 
értékeléssel kapcsolatban hasznos lehet a projekt indulásakor felmérést 
végezni, hogy lássuk, milyen kiinduló feltételekkel kezdtünk munkához; 
még akkor is, ha nincs ilyen szerződési kötelezettségünk. 

• Hogyan fogjuk nyomonkövetni illetve értékelni a projekt kiválasztott 
szempontjait? Ez talán a legnehezebb és legösszetettebb kérdés, különösen 
az értékelés esetében. 
 
A folyamatos értékelés esetében pl. megfelelhet az, ha egy kötetlen 
önértékelést tartunk. Ennek része lehet pl. az, hogy mindegyik partnert 
felkérjük, értékelje általában a projekt egészét, hogyan teljesíti a céljait és 
a munkaprogramot, megállapításait adatokkal is alátámasztva. A 
véleményeket a partnerek megvitathatják, majd néhány kiemelt témában 
megegyezésre jutnak, melyet egy rövid jelentésben össze is foglalnak; a 
felmerült problémák megoldásáról pedig további vitát folytathatnak. 
 
Más helyzetekben, különösen pl. a projektzáró értékelő jelentés esetében, 
sokkal kötöttebb módszer lehet a célravezető. Ennek része szokott lenni: 

 
o Az adatgyűjtés módszertanának megválasztása – például 

tanfolyami értékelő kérdőívek, postai kérdőívek, magnóra felvett 
riportok, fókuszcsoportok, résztvevők véleménye, online konferenciák, 
tevékenység naplózás (activity log), könyvtári kutatás 

o Adatforrások azonosítása – projektpartnerek, érdekeltek, résztvevők 
és kedvezményezettek, más személyek, csoportok és szervezetek, 
jelentések 

o Az adatgyűjtés eszközeinek előállítása – kérdőívek szerkesztése, 
útmutatás az interjúk lefolytatásához, anyagok készítése 
fókuszcsoportok számára  

o Az adatok feldolgozásának, elemzésének és értelmezésének 
módja – az adatgyűjtés módszerétől és maguktól az adatoktól függően 
sokféle technika közül választhatunk. Alkalmazhatunk táblázatokat, 
arányokat, kereszttáblákat, esetleg kifinomultabb statisztikai 
módszereket. Lehet leíró, inkább a benyomásokra építő megközelítést 
is alkalmazni. A pontosan meghatározott teljesítménymutatók minden 
esetben segítenek az eredmények egyértelmű és objektív 
értékelésében. Ha nincsenek teljesítménymutatóink, akkor a lehető 



legvilágosabban meg kell fogalmaznunk az eredmények elemzésének 
és értékelésének alapját adó előfeltevéseket.  

o Az eredményekről való beszámolás és az eredmények terjeszté-
sének módja – pl. egy konferencia szervezése a kiadott jelentés 
bemutatására, a projektmenedzsment bizottság számára készített 
belső beszámoló, beszámoló tartása a projekt csapat és a közvetlen 
érdekeltek számára.  

 
• Ki a nyomonkövetés és értékelés felelőse? Ez megint néhány korábban 

meghozott döntésen múlik. A nyomonkövetés nagyját valószínűleg a 
projektigazgató, a projektmenedzser vagy a projektirányító bizottság végzi 
el. Bizonyos részeit azonban más projekt partnerek kezébe adhatjuk. Az 
értékelés esetében az első eldöntendő kérdés, hogy valamilyen kívülálló 
értékeli-e a projektet, vagy az egyik partner, esetleg a projekt csapat 
közösen végzi ezt el. A döntés függ a projekt méretétől és bonyolultságától, 
valamint a rendelkezésre álló forrásoktól is. Általánosságban azt javasoljuk, 
hogy ha egy mód van rá, az értékelést egy olyan hozzáértő valaki végezze, 
aki a projektnek kizárólag ezért az egy részéért felel. Ilyen lehet pl. egy, a 
projektben semmilyen más módon részt nem vevő egyetem vagy egy 
szakszervezet oktatási osztályának munkatársa. 

 
Rendkívül fontos, hogy az értékelés során valamennyi partnert és érdekeltet is 
bevonjuk a folyamatban. Véleményük segíteni fog az értékelés szempontjainak 
kiválasztásában, szükség lesz segítségükre az adatgyűjtés során, ezen felül 
fontos, hogy érezzék, maguk is részesei az eredménynek. Az is fontos, hogy a 
projekt lehetőséget adjon a partnereknek, résztvevőknek és érdekelteknek, hogy 
a jelentés első változatát megvitassák, lehetőleg egy értekezlet keretében. A 
legfontosabb azonban az, hogy közösen gondolják végig a tanulságokat. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

II. rész 



7. fejezet 
 

Az Európai Unió 
 
 
Az első fejezetben beszéltünk róla, hogy a szakszervezeti oktatásnak nagy 
szüksége van európai szinten új ötletekre, főként pedig nemzetközi szinten 
működő projektekre. Ahhoz, hogy ezek a kezdeményezések sikeresek legyenek, 
jól kell ismernünk: 
 
• az Európai Unió politikai és gazdasági intézményrendszerét 
• az EU politikai irányelveit és prioritásait 
• az oktatás és képzés szerepét ezen célok elérésében 
• az oktatás és képzés területének legfontosabb intézkedéseit és eszközeit, 

melyeket az EU fogad el ezen célok megvalósítása érdekében. 
 
Kézikönyvünk második része ezen felül szól még a szakszervezetek és az Európai 
Unió viszonyáról, ezen belül is ismerteti az Európai Szakszervezeti Szövetség 
politikai céljait és prioritásait. Mindez rendkívül fontos annak, aki a 
szakszervezetek számára vonzó és hasznos nemzetközi projektet akar 
kidolgozni, mely egyúttal elősegíti az EU politikájának megvalósítását, és így 
támogatást remélhet. 
 
Sokunk számára az Európai Unió világa bonyolultnak és távolinak tűnik. Folya-
matosan változik és fejlődik – és az egyes tagállamok szakszervezetei csakúgy 
eltérően viszonyulnak az Európai Unióhoz, politikájához és várható lépéseihez, 
akárcsak az országok lakossága. 
 
Az azonban kétségtelen, hogy az Európai Unió intézményei egyre inkább befolyá-
solják életünket országos és regionális szinten is, hogy az országunk 
gazdaságára ható legfontosabb tényező az egységes piac, és hogy a különböző 
szociális és jóléti irányelvek egyre nagyobb mértékben alakítják nemzeti 
törvényeinket. 
 
A szakszervezetek számára különösen fontos az Európai Unió, mert 
 
• politikai döntéseivel és tevékenységek támogatásával mélyrehatóan 

befolyásolja a tagállamok gazdasági és szociális életének fontos kérdéseit; 
• elismeri a munkások és reprezentatív szervezeteik alapvető jogait, és intéz-

ményesített szerepet biztosít a szakszervezetek számára a politika, 
törvényhozás és tevékenységek formálásában; 

• forrást biztosít politikai céljainak előmozdítására, melyek egy részét szakszer-
vezetek által kezdeményezett tevékenységek támogatására is fel lehet 
használni. 

 

Az Európai Unió és intézményei 
 
Az Európai Unió demokratikus európai államok csoportja, melyek együtt akarnak 
dolgozni, és amelyek úgy döntöttek, hogy szuverenitásuk egyes elemeit közös 
európai szinten dolgozó intézményeknek adják át. Az Európai Unió megalakulása 
óta folyamatosan bővült és gyarapodott, ma 25 tagországban több mint 454 
állampolgára van. 



 
1951 Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, 

Németország, Olaszország 
1973 Dánia, az Egyesült Királyság, Írország,  
1981 Görögország 
1986 Portugália, Spanyolország 
1995 Ausztria, Finnország, Svédország 
2004 Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, 

Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia, 
Szlovénia 

 
Az Unió részét képezik Franciaország, Portugália és Spanyolország tengerentúli 
területei is, mint az Azori-szigetek, Kanári-szigetek, Guadeloupe, Guyana, 
Madeira, Martinique és Réunion. További bővítés is komoly megfontolás tárgyát 
képezi. Jelenleg is folynak a tárgyalások Románia, Bulgária és Törökország 
tagságáról, míg Horvátország most kezdte a csatlakozási folyamatot. 
 
Az Európai Unió intézményrendszerét nehéz besorolni, mivel az Unió jóval több 
kormányközi szervezetnél: önálló jogi státusza és hatásköre van. Számos 
szerződés hozta létre, egy sereg kölcsönösen összefüggő testület bonyolult 
rendszere alkotja, melyeknek jól körülírt felelősségük és hatáskörük van; a 
döntéseket bonyolult tárgyalási és szavazási procedúra során hozza meg. Ezen a 
helyen csak arra vállalkozhatunk, hogy röviden bemutassunk néhányat e 
rendszer legfontosabb elemei közül.20 
 
Az Európai Uniót a Maastrichti Szerződés hozta létre 1992-ben. Azonban az 
európai integráció folyamata sokkal hamarabb kezdődött. Maastricht egy 
fejlődési folyamat fontos pillanata.  Az első lépés 1951-ben az Európai Szén és 
Acélközösség (ESZAK) létrehozása volt, mely közös szén- és acélpiacot hozott 
létre Franciaország, Németország, Belgium, Luxemburg, Hollandia és Olaszország 
részvételével. Ezt követte 1957-ben a Római Szerződéssel létrehozott Európai 
Atomenergia Közösség (EURATOM), valamint a még fontosabb Európai Gazdasági 
Közösség (EGK). Ezt a három intézményt foglalták közös keretbe 1986-ban az 
Egységes Európai Okmányban az Európai Közösség (EK) létrehozásával, melynek 
egyik célja az volt, hogy 1992 végére végleg létrejöjjön az egységes piac. 
 
A Maastrichti Szerződés az Európai Közösséget két új "pillérrel" bővítette – a 
közös bel- és az igazságügyi politikáról és a közös kül- és biztonságpolitikáról 
szóló rendelkezésekkel –, és így hozta létre az Európai Uniót (EU). A Maastrichti 
EU Szerződést és a korábbi Európai Közösségi Szerződést később módosította és 
kiegészítette az Amszterdami Szerződés (1997), mely 1999. május 1-én lépett 
hatályba. Az Amszterdami Szerződés összehangolt foglalkoztatáspolitikai lépések 
szükségességét hangsúlyozta, növelte a mozgás szabadságát valamint a 
biztonságpolitikai együttműködést, valamint komoly változásokat vezetett be a 
képviseleti és döntéshozatali rendszerben a bővítendő Unió 
működőképességének érdekében. Növelte az Európai Parlament szerepét a 
döntéshozatalban, és jelentősen csökkentette azon kérdések számát, melyekről a 
Miniszterek Tanácsa egyhangúan dönt. Újabb változásokat vezetett be az Unió 
szervezetében és döntéshozatali rendszerében a Nizzai Szerződés (2001), mely 
2003. februárjában lépett hatályba. 
 

                                      
20 Minderről bővebb információt találhatunk az Európai Unió honlapján 
(http://europa.eu.int/abc/index_en.htm) és a 8. függelékben. 
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A Nizzai Szerződés egyúttal azt is elismerte, hogy tovább kell dolgozni a 
kibővített Európai Unió szükségleteit kielégítő, hatékony intézmények 
megteremtésén. 2001. decemberében döntött a Tanács a Konvent 
összehívásáról, melynek keretében az érdekeltek széles köre vitatta meg 
elképzeléseit az EU jövőjéről. A konvent egy alkotmány-javaslatot állított össze, 
mely valamennyi korábbi szerződés tartalmát egységes keretbe fogta össze, 
további reformokkal kiegészítve azt. Az Európai Alkotmányról szóló 
szerződésjavaslatot 2003. júliusában a Kormányközi Konferencia elé 
terjesztették, mely további módosítások után 2004. júniusában fogadta el21. A 
Szerződés jelenleg a tagállamok kormányainak ratifikációjára vár, ezt követően 
léphet érvénybe.  
 
Az Európai Unió gyakorlati működtetését néhány kulcsintézmény végzi a 
Szerződésekben meghatározott módon, köztük az Európai Unió Tanácsa, mely a 
tagállamokat képviseli, az állampolgárokat képviselő Európai Parlament, valamint 
az Európai Bizottság, amely az EU államigazgatási szerveként működik. 
 
 

Az Európai Unió Tanácsa 

 
Az Unió legfőbb döntéshozó szerve az Európai Unió Tanácsa22 (melyet Minisz-
terek Tanácsa néven is ismerünk). Hatalmát egyre nagyobb mértékben 
megosztja az Európai Parlamenttel. A jelenlegi 25 tagállam kormányainak 
képviselőiből áll: 
 

Ausztria Belgium Ciprus Cseh 
Köztársaság 

Dánia 

Egyesült 
Királyság 

Észtország Finnország Franciaország Görögország 

Hollandia Írország Lengyelország Lettország Litvánia 

Luxemburg Magyarország Málta Németország Olaszország 

Portugália Spanyolország Svédország Szlovákia Szlovénia 

 
Minden egyes kormány egy miniszterét küldi a Tanácsba, melynek összetétele a 
tanácskozás témájától függően változik. Például a külpolitikai kérdésekkel 
foglalkozó üléseken a külügyminiszterek, míg a mezőgazdasággal foglalkozó 
üléseken a mezőgazdasági miniszterek vesznek részt. A Tanács üléseinek elnöki 
tisztét az Unió soros elnöki tisztét betöltő tagállam képviselője tölti be. A soros 
elnökséget 6 havonként felváltva tölti be egy-egy tagállam. A Tanács munkáját 
az un. állandó képviselők tanácsa (COREPER) segíti, mely a tagországok állandó 
EU képviselőiből (nagykövetek) áll. Legfontosabb feladata a Tanács üléseinek 
előkészítése. 
 
Az Európai Tanács tagjai a tagállamok államfői vagy miniszterelnökei, valamint 
az Európai Bizottság elnöke. A Tanács az EU legmagasabb szintű döntéshozó 
szerve, mely évente négyszer ülésezik. Egyéb feladatai mellett azokkal a 

                                      
21 Az Alkotmány teljes szövege elérhető itt: 
http://www.europa.eu.int/constitution/constitution_en.htm 
és magyarul: 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:C:2004:310:SOM:HU:HTML 
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kérdésekkel foglalkozik, melyekről a Miniszterek Tanácsa nem tudott 
egyetértésre jutni. 
 
A kérdéstől függően a Miniszterek tanácsa egyhangúlag, abszolút többséggel 
vagy minősített többséggel hozza meg döntéseit; ennek szabályait az 
Alapszerződés írja elő. 2004. november 1. óta a minősített többséghez a 
szavazatoknak legalább a 72,3 %-a szükséges, melyek a tagállamok többségét 
(egyes esetekben kétharmadát), egyúttal az EU népességének legalább 62%-át 
képviselik. 
 
 

Az Európai Parlament 

 
Az Európai Parlament23, tagjait 1979. óta a tagállamok választói közvetlenül 
választják meg. Jelenleg 732 képviselőből áll, akiknek mandátuma 5 évre szól. A 
Parlamenten belül a képviselők inkább pártkötődés, mintsem nemzeti 
hovatartozás szerint tömörülnek. A Római szerződés pusztán konzultációs 
szerepet adott a Parlamentnek. A későbbi szerződésmódosítások fokozatosan 
növelték szerepét, lehetővé téve, hogy jogszabályokat véleményezzen, sőt 
elfogadjon. Jelenleg a Tanács és a Parlament a legtöbb kérdésben együtt dönt. 
Ezen felül központi szerepet játszik az Unió éves költségvetésének bonyolult 
döntési folyamatában. A Parlament munkáját három helyen végzi: 
Strasbourgban tartják a rendes plenáris üléseket, Brüsszelben tartják a 
rendkívüli plenáris üléseket, illetve itt dolgoznak a parlamenti bizottságok, végül 
Luxemburgban vannak a Parlament irodái. 
 
Az európai jogszabályok lehetséges formái (akár a Miniszterek Tanácsa egyedül, 
akár a Parlamenttel közösen hozza meg a döntést): 
 
• Rendelet (regulation) (minden tagországban egy az egyben kötelező és 

alkalmazandó, a nemzeti jog fölött áll) 
• Irányelv (direktíva, directive) (szándékai, meghatározásai és feltételei köte-

lezőek, de a megvalósítás formája és módszerei nemzeti hatáskörbe 
tartoznak) 

• Határozat (decision) (a címzettekre nézve kötelező: kormányok, 
intézmények, magánvállalatok) 

• Ajánlás (recommendation), vélemény (opinion), határozat (resolution) 
vagy nyilatkozat (declaration) (nem kötelező érvényűek). 

 
A Parlament a Tanács döntéshozatalában három különböző eljárás szerint vesz 
részt, az adott kérdés természetétől függően: 
 
• Az együttműködési eljárás során a Bizottság által benyújtott 

törvényjavaslatot véleményezi. A Bizottság a törvényjavaslatot módosíthatja 
a Parlament javaslatainak figyelembe vételével. 

• A hozzájárulási eljárás során az adott döntésekhez a Parlamentnek hozzá 
kell járulnia. Ebbe a körbe tartozik pl. az EU bővítése, a nemzetközi 
egyezmények valamint a választási szabályok megváltoztatása 

• Az együttdöntési eljárás során a Parlamentnek a Tanáccsal azonos 
döntéshozatali hatalma van, és abszolút többségi döntéssel el is utasíthatja a 
Tanács javaslatát. Ebbe a körbe egyre több kérdés tartozik, egyebek között a 
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belső piac, a munkavállalók szabad mozgása, egészségügy, 
környezetvédelem, oktatás és fogyasztóvédelem. 

 
Ezen felül a Parlamentnek és a Tanácsnak döntéshozatal előtt, a jogszabály 
tárgyától függően más testületek – például társadalmi partnerek – véleményét is 
kötelezően ki kell kérniüks különféle konzultációs eljárások során. 
 
A javasolt jogszabálynak az érvényes alapszerződés kereteihez és céljaihoz kell 
igazodnia, és meg kell feleljen a szubszidiaritás elvének is. Ez a fontos elv, 
melyet a Maastrichti Szerződés vezetett be, azt mondja ki, hogy az Európai Unió 
csak azokkal a kérdésekkel foglalkozhat, melyek méretüknél vagy hatásuknál 
fogva nem kezelhetőek kielégítően országos vagy regionális szinten. 
 
 

Az Európai Bizottság 

 
Végül is ki kezdeményezi a jogszabályokat? Elsősorban egy harmadik kulcsintéz-
mény, az Európai Bizottság24, mely lényegében az Unió államigazgatási szerve. 
2004. november 18. óta az Európai Bizottságnak 25 tagja van - az ún. biztosok -
, minden tagországból egy, akiket ötéves periódusra neveznek ki. A Bizottság 
központi irodáiban, Brüsszelben és Luxemburgban, körülbelül 20 ezer 
alkalmazott dolgozik. A Bizottságnak ezen felül minden tagállamban is vannak 
irodái, ezeknek az az eldősdleges feladata, hogy információt szolgáltassanak.25 
 
Nagy vonalakban, a Bizottság a Tanácstól és a Parlamenttől független 
testületként a következő feladatokat látja el: 
 
• Új törvényjavaslatokat tesz 
• Biztosítja az alapszerződések betartását 
• Az Európai Bíróság ellenőrzése alatt felügyeli a közösségi jogszabályok 

betartását  
• Végrehajtja a költségvetést és irányítja a támogatási programokat 
• Kezdeményezi az Unió éves vagy többéves intézményközi programjait 
• A közös kül- és biztonságpolitika kivételével biztosítja az Unió külső 

képviseletét  
 
A Bizottság 37 Főigazgatóságból (Directorates General, DG) (köztük a belső 
szolgálatok) áll, melyek mindegyike egy adott tevékenységi körért felelős: 
oktatás és képzés, energiapolitika, mezőgazdaság, külkapcsolatok, média, 
technológia, stb. Ezek mindegyike valamelyik biztos26 felügyelete alá tartozik. 
Minden egyes ilyen egység felelős egy elfogadott munkaprogram végrehajtásáért 
és az ehhez rendelkezésre álló költségvetésért. 
 
Minden évben egy hosszú tárgyalási folyamat végén, a Bizottság, a Miniszterek 
Tanácsa és az Európai Parlament részvételével, megszületik az EU következő évi 
költségvetése. A költségvetési folyamat valójában nem egy egyszerű pénzügyi 
szavazás, hanem az egyike azoknak a központi folyamatoknak, melynek során a 
három intézmény (nem mindig egybehangzóan) meghatározza az Európai Unió 
politikai prioritásait. 
 
 
                                      
24 http://europa.eu.int/comm/ 
25 Listájukat ld. a 8. függelékben.  
26 A jelenlegi biztosok és felelősségi területük listáját a 7. függelékben közöljük. 

http://europa.eu.int/comm/


Az Európai Bíróság 

 
A Bíróságnak 25 bíró és 8 főügyész a tagja, feladata a jogvédelem biztosítása az 
Alapszerződések alkalmazása során. A polgárok közvetlenül fordulhatnak a 
Bírósághoz. Ha a nemzeti és az európai jogszabályok között ellentmondás van, 
az európai jogot kell alkalmazni. 
 

Számvevőszék 

 
A Számvevőszékben minden tagállamot egy tag képvisel. Feladata az Európai 
Unió költségvetésének felügyelete, valamint a költségvetés végrehajtásáról való 
beszámolás. A Számvevőszék ezen felül bármely olyan szervezetnél is vizsgálatot 
folytathat, mely EU finanszírozást kap. Az esetleges szabálytalanságokról 
beszámol az Európai Bíróságnak.  
 
 

További európai intézmények 

 
A Miniszterek Tanácsán, az Európai Parlamenten, az Európai Bizottságon, az 
Európai Tanácson, az Európai Bíróságon és a Számvevőszéken túl van még 
néhány nagyon fontos európai szervezet: 
 
• Az Európai Központi Bank felelőssége a monetáris politika és az euró 

irányítása 
• Az Európai Ombudsman foglalkozik az EU intézmények vagy szervezetekkel 

szembeni állampolgári panaszokkal 
• Az Európai Beruházási Bank befektetési projektekkel segíti az EU céljainak 

elérését. 
 
 

Tanácsadó testületek 
 
Az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács munkáját két tanácsadó testület 
segíti: 
 
• Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EcoSoc)27, melynek 317 

tagja a tagországok reprezentatív (munkaadói, munkavállalói és más 
érdekképviseleti) szervezeteit képviseli. Tagjait a Tanács nevezi ki négy évre. 
Az Alapszerződésekben meghatározott témákról mond véleményt, elsősorban 
a belső piaccal és az európai szociálpolitikával kapcsolatban. 

• A Régiók Bizottságát28 a Maastrichti Szerződés hozta létre több tagállam 
azon igényére válaszul, hogy a helyi és regionális szervek közvetlen 
beleszólást kapjanak az Unió munkájába. 317 tagja van, akik sokféle 
kérdésben nyilváníthatnak véleményt, egyebek között az ifjúságpolitika, a 
kultúrpolitika és a gazdasági és szociális kohézió kérdéseibe. 

 
A képet számos ügynökség és más szervezet teszi teljessé:  
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Intézményközi szervezetek 

 
• Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala az EU-ról és 

intézményeiről szóló információkat jelentet meg, nyomtat és terjeszt;  
• Az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatala végzi a munka-

erőtoborzást az EU intézményeibe és más testületeibe. 
 

Decentralizált ügynökségek 

 
15 szakmai un. ügynökség (a „Közösségi Ügynökségek”) foglalkoznak az EU 
“közösségi területek” (az Európai Unió “első pillére”) körébe tartozó különféle 
technikai, tudományos vagy irányítási feladatokkal:  
 

CEDEFOP European Centre for the Development of Vocational 
Training / Európai Szakképzésfejlesztési Központ 

EUROFOUND European Foundation for the Improvement of Living 
and Working Conditions / Európai Alapítvány az Élet- 
és Munkakörülmények Javításáért 

EEA European Environment Agency / Európai Környezet-
védelmi Ügynökség  

ETF European Training Foundation / Európai Szakképzési 
Alapítvány 

EMCDDA European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction / A Kábítószerek és a Kábítószerfüggés 
Európai Megfigyelőközpontja 

EMEA European Agency for the Evaluation of Medicinal 
Products / Európai Gyógyszer Értékelő Ügynökség 

OHIM Office for Harmonisation in the Internal Market / Belső 
Piaci Harmonizációs Hivatal (Védjegy és Design)  

EU-OSHA European Agency for Safety and Health at Work / 
Európai Munkavédelmi és Munkaegészségügyi 
Ügynökség 

CPVO Community Plant Variety Office / Közösségi 
Növényfajta-hivatal 

CdT Translation Centre for the Bodies of the European 
Union / Az EU Intézményeinek Fordítóközpontja 

EUMC European Monitoring Centre on Racism and 
Xenophobia / Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai 
Megfigyelőközpontja 

EAR European Agency for Reconstruction / Európai 
Újjáépítési Ügynökség  



EFSA European Food Safety Authority / Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hivatal 

EMSA European Maritime Safety Agency / Európai Tengeré-
szeti Biztonsági Ügynökség  

EASA European Aviation Safety Agency / Európai Repülés-
biztonsági Ügynökség 

 
Az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézete és az Európai Unió 
Műholdközpontja a Közös Kül- és Biztonságpolitikával (az Európai Unió 
“második pillére”) kapcsolatos speciális feladatokat hajt végre.  
 
Az Europol és az Eurojust a rendőri és igazságügyi szervek közötti koordinációt 
segíti bűnügyi kérdésekben (az Európai Unió “harmadik pillére”). 
 
 

Az Európai Alkotmány 
 
Ahogy korábban már írtuk, az Európai Alkotmányról szóló új javaslat jelenleg a 
tagállamok ratifikálására vár. Elfogadása jelentős változásokat fog hozni az EU 
szervezetében és működésében egyaránt. Az alábbiakban ismertetjük az 
Alkotmány néhány lényegi pontját.29 
 
Az Uniónak egyetlen alapokmánya lesz, az Alkotmány. 
 
Egyetlen jogi személy, az Európai Unió lép a jelenlegiek: az Európai Közösségek 
és az Európai Unó helyébe. Az EU és a Közösségi Alapszerződések, valamint az 
ezeket módosító és kibővítő szerződések helyébe az Európai Alkotmány 
Létrehozásáról Szóló Szerződés lép. 
 
Jogi értelemben az Alkotmány szerződés marad. Az Alkotmány későbbi módosí-
tásához valamennyi tagállam egyetértésére és - elvileg - ratifikációjára van 
szükség. Azonban bizonyos módosításokhoz, mint például a minősített többségi 
döntések körének bővítése, az Európai Tanács egyhangú döntése elégséges.  
 

Megváltozott intézményi keretek 

 
Az Alkotmány tisztázza az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság szerepét. 
Elsősorban elismeri a Bizottság többféle küldetését: majdhogynem monopóliuma 
van új jogszabályok kezdeményezésére, végrehajtó feladatai vannak, valamint 
képviseli az Uniót a külvilág felé, kivéve kül- és biztonságpolitikai kérdésekben. 
Az Alkotmány jelentősen kiterjeszti az együttdöntési eljárás hatókörét, melyet 
mostantól törvényhozási eljárásnak neveznek. (Az európai jogszabályok 95%-
áról a Parlament és a Tanács együttesen dönt.)  
 
A legfontosabb szervezeti változtatás az Európai Unió külügyminiszteri poszt-
jának létrehozása. A külügyminiszter feladata az Unió képviselete a nemzetközi 

                                      
29 Az Alkotmánynak a Tanács által elfogadott teljes szövegét ld. 
http://www.europa.eu.int/constitution/constitution_en.htm  
és magyarul: 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:C:2004:310:SOM:HU:HTML 

http://www.europa.eu.int/constitution/constitution_en.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:C:2004:310:SOM:HU:HTML


porondon. Ez a funkció egyesíti az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai 
főképviselőjének és a külügyekért felelős biztosnak a feladatait. Kül- és 
biztonságpolitikai kérdésekben a külügyminiszter a Tanács mandátuma alapján 
jár el, ugyanakkor a bizottságnak a külügyekért felelős teljes jogú tagja lesz. 
Egyúttal koordinálja az Unió külkapcsolatainak további aspektusait, valamint ő 
vezeti a Külügyi Tanács üléseit.  
 
Az Alkotmány az Európai Tanácsot önálló, a Miniszterek Tanácsától független 
intézményként határozza meg. Az Európai Tanács üléseit a két és fél éves 
időszakra kinevezett, korlátozott hatalommal bíró elnök vezeti. Továbbra is 
fennmarad ugyanakkor a félévenként változó elnökség rendszere (kivéve a 
Külügyi Tanácsot), bár “csoportos elnökség” formájában: az előző, a jelenlegi és 
a következő soros elnökök hármasa alkotja az elnökséget. 
 
Az Európai Parlament maximális létszáma 750 fő (jelenleg 732 képviselő van); 
egy tagországnak legalább 6 és legföljebb 96 képviselője lehet. Az egyes tagálla-
mokra jutó képviselők pontos elosztásáról a 2009-es európai választások előtt 
kell dönteni. A Parlament jogai erősödnek, hiszen majdnem kétszeresére bővül 
azoknak a területeknek a köre, melyekben a Parlament és a Tanács együtt 
döntenek.  
 
A Bizottság jelenlegi összetétele - minden tagállamra egy biztos jut - 2014-ig 
marad fenn. Attól kezdve a biztosok száma a tagállamok számának kétharmada 
lesz. A biztosokat rotációs rendszer alapján fogják kiválasztani - erről már a 
Nizzai szerződésben megállapodás született. 
 
A Tanács minősített többségi szavazása kettős többséget jelent: egyrészt 
a tagállamok, másrészt az országok lakosságának arányait kell tekintetbe venni, 
az Unió kettős legitimációjának megfelelően. A minősített többségi döntéshez a 
tagállamok minimum 55 %-ának szavazata szükséges, akik együttesen az 
EU lakosságának minimum 65 %-át képviselik. Blokkoló kisebbséget 
legalább 4 tagország alkothat. A minősített döntéshozatal majdnem 50 új 
témakörre fog kiterjedni. 
 

Előrelépés a szabadság, biztonság és jog, valamint a közös 
külpolitika és biztonságpolitika területén 

 
Az Alkotmány jelentős változásokat hoz a bel- és igazságügy területén, hogy 
elősegítse és javítsa a szabadság, a biztonság és a jogállamiság 
térségének létrehozását. További fontos változás, hogy az ehhez a területhez 
tartozó döntések jelentős része a minősített többségi szavazás körébe fog 
tartozni. A külkapcsolatokra vonatkozó előírások is megváltoznak. Az EU 
külügyminiszteri posztjának létrehozása erősíteni fogja az Unió szerepét a 
világpolitika valamennyi területén. A tagállamoknak a korábbinál több 
lehetőségük lesz arra, hogy együttműködjenek egymással a biztonságpolitika 
területén. Ez is alátámasztja az Unió külpolitikájának hitelét.  
 
Továbbra is egyhangú döntési körbe tartozik az adózás, valamint részben a 
szociálpolitika és a közös kül- és biztonságpolitika is. A pénzügyi keretekről 
szintén egyhangú döntésnek kell születnie, továbbá egyhangú döntésre van 
szükség az Alkotmány módosításához is. 
 



Megerősített demokrácia és transzparencia  

 
Az Alkotmány számos intézkedést vezet be annak érdekében, hogy az EU intéz-
ményei demokratikusabbak, átláthatóbbak és ellenőrizhetőbbek legyenek, és 
közelebb álljanak az állampolgárokhoz. A polgároknak, megfelelő államban 
legalább egymillió aláírással lehetőségük van a Bizottságot felszólítani egy 
törvényjavaslat megtételére. A Tanács törvényhozással foglalkozó ülései 
nyilvánosak.  
 

Az Alapvető Jogok Chartája 

 
A Charta végre bekerült az Alkotmányba, annak szerves részeként. A Charta 
tartalmazza az egyenlőséghez, szolidaritáshoz, szabadsághoz fűződő jogokat, 
munkavállalói jogokat (információs és konzultációs-, sztrájkjog, stb.), az 
állampolgári és az igazságszolgáltatással kapcsolatos alapjogokat. 
 
Ezek a jogok az Európai Bíróság hatáskörébe fognak tartozni, melynek 
figyelembe kell vennie az ezeken a területeken érvényes nemzeti jogot is. A 
végső döntés azonban a Charta és a nemzeti jogszabályok közötti egyensúly 
gyakorlati kérdéseiről az európai bírákra hárul. Ezen felül megerősödik a szociális 
dimenzió is: az Alkotmány elismeri és megerősíti a társadalmi partnerek, a 
társadalmi párbeszéd, a teljes foglalkoztatottság valamint a szociális 
piacgazdaság szerepét, újra elkötelezi magát ezen értékek mellett. 
 
 

Az EU támogatási eljárásai 
 
A Bizottság hatáskörébe tartozik az Európai pénzügyi források kezelése. Ennek 
keretében a Bizottság felelős azért, hogy az egyes Főigazgatóságain és más 
részein keresztül különféle támogatási mechanizmusokat állítson fel. Ezek célja 
többek között a regionális különbségek csökkentése, az EU-t átfogó 
infrastrukturális források fejlesztése, az EU gazdasági versenyképességének 
erősítése, valamint az EU tudás- és készségalapjának erősítése. 
 
Ezek a mechanizmusok számos különböző formát öltenek - vannak köztük 
jelentős gazdasági intervenciós alapok, melyeket a tagállamok kormányaival 
együttműködésben használnak fel, mások kisebb projekteket és 
munkaprogramokat támogatnak - ezek némelyikéhez a különböző csoportok és 
szervezetek közvetlenül is hozzáférnek.  
 
A Bizottság többféle intézkedésen keresztül nyújthat támogatást az oktatás és 
képzés céljaira. Ezek az intézkedések elsősorban a következő csatornákon át 
nyújtanak támogatást: 
 
• A Strukturális Alapok és Közösségi Kezdeményezések 
• Az egyes Főigazgatóságok által irányított speciális támogatási programok 
• Más költségvetési juttatások. 
 
Az egyes Főigazgatóságok részben függetlenek, így az egyes programok 
eljárásai, szabályai és kritériumai jelentős mértékben eltérhetnek egymástól, 
akárcsak a működési kultúrájuk. A projektek támogatására való jelentkezési 
lehetőségek - melyet általában “pályázati felhívásnak” neveznek - rendszeresen 



megjelennek az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában (az EU közlönyében), 
mely naponta jelenik meg30.  A pályázatok benyújtásának határideje általában a 
felhívás megjelenésétől számított három hónap. 
 
A kézikönyv Harmadik része részletesebben bemutat néhányat ezek közül a 
pályázati lehetőségek közül, egyebek között az oktatást és képzést támogató 
fontosabb programokat és költségvetési fejezeteket, a Strukturális Alapokat és 
Közösségi Kezdeményezéseket, valamint az EU-n kívüli országokkal való 
együttműködést támogató forrásokat is.  
 
Előtte azonban közelebbről meg kell ismerkednünk az EU aktuális politikai 
témáival, hogy alaposabban megértsük az egyes támogatások hátterét és 
alapjait. 
 

                                      
30  A Hivatalos Lap a következő címen érhető el: http://europa.eu.int/eur-lex/. 
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8. fejezet 
 

Az Európai Unió: 
néhány fontos politikai kérdés 

 
 
Az Európai Unió támogatási programjait nem légüres térben hozzák létre és 
működtetik. Ezek a programok eszközként szolgálnak az EU politikai céljainak 
előmozdítására. 
 
Ebben a fejezetben az Európai Unió néhány jelentősebb politikai témáját ismer-
tetjük, melyek az európai szakszervezeti oktatás szempontjából fontos terüle-
tekkel kapcsolatosak. Amikor az ember olyan projekt kidolgozását tervezi, 
melyhez EU támogatást is igénybe szeretne venni, akkor fontos, hogy ismerje az 
Unió legfontosabb aktuális politikai témáit, és ezek fejlődését. Ez segíthet abban, 
hogy az egyik legfontosabb potenciális érdekeltnek elmagyarázhassa, a projekt 
miként fogja elősegíteni céljai megvalósulását. 
 
Ez a terület hatalmas és bonyolult. Arra vállalkozhatunk csupán, hogy 
bemutatjuk azokat a témákat és fejlődésüket, amiket a legfontosabbnak tartunk, 
és hivatkozunk olyan dokumentumokra, melyek további információkkal 
szolgálnak.  

 

A gazdaság megszilárdítása és harmonizációja 
 
Az Európai integráció korai szakaszában a gazdasági kohézión volt a hangsúly. 
Bár az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején komoly előrelépések 
történtek, az egységes piac 1992-re tervezett végleges létrehozása mégsem 
valósult meg, továbbra is csak cél maradt, jelenleg ez az Unió egyik legfontosabb 
feladata. Az elmúlt évtized során a legjelentősebb lépés ebben az irányban a 
Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) 1999 évi bevezetése, majd a közös 
fizetőeszköz, az euró bevezetése volt a 15-ből 11 tagállamban31. Az Euró 
bevezetése sikeres volt, bár továbbra is vitatott kérdés azon országok 
némelyikében, melyek kívül maradtak. A további gazdasági integráció, melynek 
része lehet például az adózási rendszerek egységesítése, továbbra is vitatott 
kérdés. Az Európai integráció fő hajtóereje mindig is a gazdaság volt, de az Unió 
fokozatosan felismerte, hogy a gazdaság nem légüres térben létezik, és egyre 
többet foglalkozott a "szociális Európa" létrehozásával. Ennek legjelentősebb 
eredménye a Maastrichti Szerződés Szociális Chartája.   

                                      
31 Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, 
Olaszország, Portugália, Spanyolország.  



 

Bővítés 
 
Az un. “Agenda 2000”32 legfontosabb témái az Európai Unió bővítése, valamint a 
tagjelölt országok felkészítése a kibővülő Unióba való belépésre. Ennek részét 
képezte társadalmi és gazdasági rendszerüknek, egyebek között az oktatásra és 
képzésre szánt forrásoknak átalakítása úgy, hogy felkészüljenek a csatlakozásra. 
2004. május 1-én 10 ország lépett be az Európai Unióba,33 melyek most már 
hivatalosan is részt vesznek az Európai Unió valamennyi döntésében, egyebek 
között a Strukturális Alapok valamint az olyan közösségi programok 
irányításában, mint a Leonardo da Vinci és a 6. Kutatási, 
Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogram. A kézirat írásának 
időpontjában azonban az új tagállamok még csak korlátozottan, néhány 
meghatározott programban vehetnek részt, bár ez a helyzet idővel meg fog 
változni. Az EU legutóbbi, nagymértékű bővítésének hatásait még elemezni kell. 
Az európai szakszervezetek elvileg támogatják a bővítést, de komoly aggályokat 
ébreszt az a veszély, hogy a vállalatok az új tagállamokba költöznek át, valamint 
a szociális dömping eshetősége. További bővítés is tervbe van véve; Bulgária és 
Románia tagjelöltek, míg Törökország esete vitatottabb. 
 
 

Növekedés, versenyképesség és foglalkoztatás 
 
A '90-es évek egyik legfontosabb kérdése az Európa Unió számára az volt, 
hogyan növelhetné az Unió gazdasági versenyképességét. Ennek a legvilágosabb 
és legfontosabb megfogalmazása az 1993. decemberi Fehér Könyv A 
Növekedésről, Versenyképességről és Foglalkoztatásról34.  A versenyképesség 
elérésében mindig is fontos szerepet játszott az oktatás és képzés színvonalának 
emelése. Sok tanulmány mutatott rá arra is, hogy a kis- és közepes méretű 
vállalkozások jelentik az európai gazdaság hajtóerejét, így a gazdaság 
fejlesztésének egyik kulcskérdése ennek a szektornak a fejlesztése, amit gyakran 
kapcsolnak össze az új technológiák terjesztésével és az új, rugalmasabb 
munkaszervezési módszerek bevezetésével. 
 
Az évtized második felében sok tagország egyre nagyobb figyelmet fordított a 
növekvő munkanélküliség elleni küzdelemre. Először az Amszterdami Szerződés35 
nyitotta meg annak lehetőségét, hogy a tagországok összehangolják a foglalkoz-
tatás elősegítése érdekében tett lépéseiket. Ezt erősítette meg 1997 
novemberében Luxemburgban az Európai Tanács ülése, mely kijelölte az Európai 
Foglalkoztatási Stratégia négy "pillérét"36: 
 
• Javítani a munkavállalók foglalkoztathatóságát 
• Segíteni a vállalkozói készség fejlődését 

                                      
32 Az Agenda 2000 egy olyan cselekvési program, melynek a főbb céljai a közösségi politikák erősítése valamint 
egy új pénzügyi keret megteremtése a 2000-06 időszakra, különös tekintettel az Unió bővítésére. 1999-ben 
indították el egy sor jogszabály formájában, melyek a különböző kulcsfontosságú kérdésekkel foglalkoztak. 
További információ található az alábbi címen: http://europa.eu.int/comm/agenda2000/index_en.htm 
33 Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Szlovákia és 
Szlovénia. 
34 Az Európai Közösségek Bizottsága (1993) Növekedés, Versenyképesség, Foglalkoztatás: Kihívások és Utak a 
XXI. századba. CEC, Luxembourg (Az Európai Közösségek Közlönye, 6/93 különszám). 
35 Az Amszterdami Szerződésről ld. http://europa.eu.int/abc/obj/amst/en/index.htm  
36 A Luxemburgi foglalkoztatási csúcsról ld. 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm/summit/en/home.htm 

http://europa.eu.int/comm/agenda2000/index_en.htm
http://europa.eu.int/abc/obj/amst/en/index.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm/summit/en/home.htm


• Elősegíteni a vállalatok és munkavállalók alkalmazkodási képességét 
• Új lendületet adni az esélyegyenlőségi politikának. 
 
A négy pillérből kiindulva a Miniszterek Tanácsa kidolgozta a tagállamok éves 
foglalkoztatáspolitikai irányelveit37. Az irányelvek 2003. óta előírják, hogy a 
tagállamok összehangoltabb lépésekkel közelítsenek az átfogó és kölcsönösen 
egymástól függő célokhoz - teljes foglalkoztatottság, minőségi és termelékeny 
munka, szociális kohézió és a munkaerőpiac integrációja. Az Irányelvekből 
kiindulva a tagállamok valamennyi társadalmi partnerrel tárgyalva minden évben 
kidolgozzák és benyújtják a Bizottságnak a Nemzeti Foglalkoztatási Akciótervet 
(NFA)38. E terv konkrét cselekvési tervekből áll, melyek számszerű célokat 
fogalmaznak meg mind az eredményekkel, mind pedig a megvalósítás idejével 
kapcsolatban. Bárkinek, aki egy jelentősebb tervet akar kidolgozni, még ha csak 
helyi szinten is, legalább nagy vonalakban ismernie kellene az aktuális EU 
foglalkoztatási irányelveket, és mindenek előtt az adott évre érvényes NFA-t, 
mert ennek döntő szerepe lesz az állami, regionális, helyi, valamint a 
magánvállalatok intervencióinak tervezésében és finanszírozásában. 
 
 

Információs társadalom 
 
Az információs és kommunikációs technológia továbbra is fontos eleme az EU 
stratégiájának. Egyrészt közvetlenül is része az iparfejlesztési stratégiának, 
mivel az Unió tőkét akar kovácsolni a meglevő erősségekből, pl. a mobil telefónia 
vagy a multimédiás segédeszközök készítése terén. Az információs és 
kommunikációs társadalom egyúttal szélesebb társadalmi környezetben 
helyezkedik el, a tudás-alapú gazdaság és társadalom kereteiben, amely 
minden szintjén egyre jobban függ az információs technológiától. Ez közvetlenül 
befolyásolja az állampolgárok életét. Az EU egyik politikai célja a kommunikáció 
új formáihoz való hozzáférés biztosítása39. Ez a hangsúly jól látszik az 
"információs társadalom" (jellemzően európai) kifejezésben, mely a korábban 
használatos "telematika" kifejezést váltotta fel ennek a fejlődésnek a 
megnevezésére. Ezek a törekvések közvetlenül összefüggenek az oktatás és 
képzés kérdéseivel, egyrészt magának az információs technológiáknak az okta-
tásában, másrészt e technológiák alkalmazásában az oktatás és képzés céljaira. 
 

Szociálpolitika és kapcsolódó témák 
 
Ezen az átfogó témán belül számos fontos politikai kérdéskör van, melynek csak 
azt a részét soroljuk itt fel, melyek fontosak lehetnek a szakszervezeti oktatók 
számára: 
 
• Társadalmi kirekesztés – törekvés a társadalmi kohézió erősítésére, 

valamint a munkahelyről és általában a társadalomból való kirekesztés 
csökkentésére, pl. kisebbségek, idősek, fogyatékosok. 

                                      
37 A 2004. évi javaslat a tagállamok foglalkoztatáspolitikai irányelveire a következő címről tölthető le: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/prop_2004/com_2004_023
9_en.pdf 
38 A 2004. évi Nemzeti Akciótervekről további információt ld.: 
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/04_national_en.htm 
39  Ld. pl. Zöld könyv (1996) COM (96) 389 Élet és munka az információs társadalomban: az embereké az 
elsőbbség. CEC, Luxembourg.  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/prop_2004/com_2004_023
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/04_national_en.htm


• Az idegengyűlölet és diszkrimináció elleni harc – szorosan kapcsolódik 
az előző ponthoz, hatékony eszközök keresése a rasszizmus, valamint a 
diszkrimináció további formái ellen. 

• Esélyegyenlőség - olyan gyakorlati lépések kidolgozása, melyek biztosítják 
a nők és férfiak esélyegyenlőségét, mindenek előtt a munka világában. 

• Környezeti kérdések – beleértve a munkahelyet mint környezetet, és a 
munkahely hatását a tágabb környezetre. 

• Foglalkoztatási kérdések – munkavállalói jogok, munkaidő, munkahelyi 
egészség- és balesetvédelem, konzultáció joga a munkahelyen, ide tartozik a 
nemzetközi vállalatoknál az Európai Üzemi Tanácsok létrehozása. 

• Szabad mozgás - a munkavállalók szabad mozgása az Unión belül, ezzel 
párhuzamosan törekvés a más európai országban szerzett képesítések 
kölcsönös elismerésére. 

• Hátrányos helyzetű régiók – törekvés a gazdasági és szociális különbségek 
elleni intézkedések meghozatalára, a hátrányos helyzetű régiók forrásainak 
növelésével. 

• Kulturális identitás – a közös európai kultúra megteremtésére való 
törekvés, megőrizve és támogatva a regionális és nemzeti kultúrák közötti 
különbségeket. 

• Nyelvi identitás – törekvés egyrészt az európai polgárok nyelvtudásának 
növelésére, egyúttal a különbözőségek megőrzése és támogatása. 

 
 

Oktatás és képzés 
 
Ahogy azt már többször megjegyeztük, az oktatás és képzés a fejezetben eddig 
tárgyalt valamennyi témával érintkezik – közvetve vagy közvetlenül. Az oktatás 
és képzés az Európai Unió kulcsfontosságú politikai témaköre, amit a fejlődés 
egyik fő forrásának tekintenek, főként a versenyképesség, foglalkoztatás és 
információs társadalommal kapcsolatos stratégiákban. 
 
A Maastrichti Szerződés 149. és 150. cikke (melyeket az Alkotmány 182. és 183. 
cikke fog felváltani40) adott először jogalapot az oktatás és képzés területén az 
európai fellépésnek. Mindkét cikk alá van rendelve a szubszidiaritás 
alapelvének. Az Unió csak olyan kérdésekben léphet fel, melyekben az egyes 
tagállamok nem volnának képesek önállóan elérni a célokat – ez gyakorlatilag az 
olyan intézkedésekre vonatkozik, melyeket országok fölötti szinten hajtanak 
végre, és amelyben több tagállam részt vesz, vagy több tagállamot érint. 
 
Az oktatás és képzés területén az első jelentős politikai dokumentum az 1996-
ban megjelent Fehér Könyv az Oktatásról és Tanulásról: Egy Önképző 
Társadalom Felé volt41. A Fehér könyv először felsorolja azokat a kihívásokat, 
melyekkel a társadalom szembenéz, többek között az információs társadalom, a 
globalizáció valamint a tudományos és technológiai tudás hatását. Ezután tovább 
lép, és válaszokat fogalmaz meg ezekre a kihívásokra, melyek középpontjában 
egyrészt a személyek széleskörű tudásának igénye, másrészt annak 
szükségessége áll, hogy a munkaerőpiacon, illetve a gazdasági életben való 

                                      
40 Ld. még a 7. fejezetben. Az Alkotmány teljes szövegét ld.: 
http://www.europa.eu.int/constitution/constitution_en.htm  
és magyarul: 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:C:2004:310:SOM:HU:HTML 
41 Európai Közösség (1996). tatás és képzés: Egy önképző társadalom felé. CEC, Luxemburg. Letölthető innen: 
http://europa.eu.int/comm/education/doc/official/keydoc/lb-en.pdf 

http://www.europa.eu.int/constitution/constitution_en.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:C:2004:310:SOM:HU:HTML
http://europa.eu.int/comm/education/doc/official/keydoc/lb-en.pdf


részvételhez szükséges képességeket megszerezzék. Ezek után öt, európai 
szinten megvalósítandó célt fogalmaz meg, meghatározott tevékenységekkel: 
 
• az új tudás megszerzésének elősegítése 
• az iskolák és a vállalkozások közelítése 
• kirekesztés elleni küzdelem 
• 3 közösségi nyelv felsőfokú megtanulása 
• a tőkebefektetést és a képzésbe való befektetést egyenrangúként kezelni. 
 
Ez a fontos dokumentum sok olyan pontot érint, amelyről korábban már írtunk, 
többek között a szabad mozgás és a képesítések kölcsönös elismerésének 
fontosságát, ezen felül javaslatokat tesz a kirekesztés elleni küzdelmet segítő 
intézkedésekre. 
 
A Fehér Könyv kijelenti, hogy a tudásalapú társadalom eléréséhez új 
módszerekre van szükség az oktatásban és képzésben. A nyitott, rugalmas, az 
egyének körülményeihez alkalmazkodó oktatási rendszerek bevezetésére való 
törekvés – ide tartozik pl. a munka általi tanulás – összefügg az információs 
társadalom technológiáinak hasznosítására való törekvéssel. Ez vezetett a 
számítógép-alapú nyitott- és távoktatás nyújtotta lehetőségek iránti növekvő 
érdeklődéshez, és az oktatási multimédiás szoftverek fejlesztéséhez. 1995-ben a 
Bizottság létrehozta az Oktatási Szoftver és Multimédia Munkacsoportot, melyben 
több Főigazgatóság képviselői dolgoznak együtt, akik egy nagy hatású jelentést 
állítottak össze42. Ezt követte a Tanulás az információs társadalomban –
Cselekvési terv egy európai oktatási kezdeményezés érdekében43, melynek célja 
felgyorsítani az iskolák belépését az információs társadalomba, támogatni a 
multimédiás pedagógiai módszerek használatának elterjesztését, valamint 
erősíteni az oktatás és képzés európai dimenzióját. 
 
Az oktatás és képzés a jelenlegi foglalkoztatási politika kereteiben is 
kulcsszerepet kapnak, ide értve az Amszterdami Szerződést és a Tagállamok 
Foglalkoztatáspolitikai Irányelveit44. Az Irányelvek kiemelik a munka világába 
való integrációval kapcsolatos új szemléletmód szükségességét, és olyan célokat 
fogalmaznak meg, melyeknek tükröződniük kell az új, oktatási és képzési, 
valamint az ifjúsági közösségi intézkedésekben: 
 
• a tartós és az ifjúsági munkanélküliség csökkentése 
• csökkenteni azoknak a fiataloknak a számát, akik túl korán lépnek ki az 

oktatásból, illetve akik nem fejezik be a középfokú oktatást vagy képzést 
• erősíteni a tagállamok tanoncképzési rendszereit 
• több forrást biztosítani a munkanélküliek képzésére 
• fokozni az üzleti szféra és a társadalmi partnerek törekvéseit az oktatási 

lehetőségek szélesítésére.  
 
Az alapoktatás és szakképzés fontosságának elismerése mellett látni kell, hogy a 
gyorsan változó, tudásalapú társadalomban a tanulás és képzés egész életen át 
kell tartson. A Bizottság 1996-ot az „Egész Életen Át Tartó Tanulás Évének” 
nevezte ki. A téma bekerült az Alapszerződésbe, és jelen van az Unió által 
finanszírozott akciókban.  
 

                                      
42  Európai Bizottság (1996).  Az "Oktatási Szoftver és Multimédia Munkacsoport" jelentése. CEC, Luxemburg. 
Letölthető innen: http://dbs.cordis.lu/ vagy http://www.ecotec.com/mes/en/report796-toc.html 
43 Ld. http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/eplanen.pdf 
44 Ld. a Növekedés, versenyképesség és foglalkoztatás fejezetet. 

http://dbs.cordis.lu/
http://www.ecotec.com/mes/en/report796-toc.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/eplanen.pdf


Ezen a területen az utóbbi évek legjelentősebb változását a 2000. márciusi 
lisszaboni Európai Tanács vezette be. Lisszabonban az EU néhány számszerű 
foglalkoztatáspolitikai stratégiai célt tűzött ki maga elé: 2010-re a 
foglalkoztatottságot 61%-ról 70% közelébe kell emelni, és el kell érni, hogy ezzel 
együtt a nők foglalkoztatási aránya 51%-ról 60%-ra emelkedjék. A legfontosabb 
azonban, hogy a bizottság elhatározta, hogy annak érdekében, hogy a stratégiát 
valóra lehessen váltani, Európának “a világ legversenyképesebb és 
legdinamikusabb, tudáson alapuló gazdaságává kell válnia”. Egyúttal 
deklarálta, hogy a stratégia legfontosabb tényezője az emberi erőforrás, melynek 
az EU valamennyi politikájában központi helyet kell kapnia.  
 
A Lisszaboni Tanács tehát oktatás- és képzéspolitikai célokat fektetett le a 
tagállamok, a Tanács és a Bizottság elé: 
 
• Évről évre emelni kell a humán erőforrásra fordított források egy főre jutó 

összegét 
• 2000 és 2010 között csökkenjen felére azoknak a 18-24 év közötti fiataloknak 

a száma, akik középfokú végzettség nélkül lépnek ki az oktatásból és nem 
folytatják tanulmányaikat 

• Valamennyi iskolának és képzési központnak legyen Internet-hozzáférése, 
fokozatosan alakuljanak mindenki számára hozzáférhető, többcélú tanulási 
központokká, együttműködést kialakítva az iskolák, képzési központok, 
vállalatok valamint kutatási és fejlesztési intézmények között 

• Európai szinten meg kell határozni az új alapkészségek keretét, melyeket az 
egész életen át tartó tanulás és képzés során mindenki megszerezhet (infor-
mációs technológiák, idegen nyelvek, technológiai kultúra, vállalkozási 
szellem, szociális készségek); valamint egy, az alapvető technológiai 
készségeket elismerő bizonyítványt kell bevezetni 

• A hallgatók, oktatók és kutatók mobilitásának támogatása a létező közösségi 
programok segítségével (Socrates, Leonardo da Vinci, Ifjúság); a mobilitás 
akadályainak lebontása a szakképesítések és a képzési időszakok 
elismerésének jobban átlátható rendszere segítségével 

• Közös európai önéletrajz-modell kidolgozása, mely segíti a mobilitást, 
valamint segítséget nyújt az oktatási és képzési intézményeknek valamint a 
munkaadóknak a megszerzett képességek pontosabb értékelésében. 

 
Mostanra világossá vált, hogy a lisszaboni stratégia nem hozott nagy előrelépést, 
akár a nemzetközi gazdasági válság következtében, akár a több európai 
országban bekövetkezett kormányváltás miatt. Az új kormányok kevésbé 
elkötelezettek az oktatás és képzés területére történő jelentős befektetések 
mellett. Mindemellett az EU egy fontos munkaprogramot dolgozott ki a 
Lisszabonban javasolt célok megvalósítására. 
 
Felhívjuk a figyelmet néhány figyelemreméltó kiadványra: 
 
• A Bizottság közleménye az e-tanulásról45 és az eTanulás akcióterv, mely 

részletes prioritásokat és célokat tartalmaz a lisszaboni oktatási stratégia 
megvalósítására az információs technológiák segítségével 

• A Bizottság közleménye Az egész életen át tartó tanulás európai térségének a 
megvalósításáról46, melynek célja az egész életen át tartó tanulás európai 
kereteinek meghatározása és egy akcióterv kidolgozása 

                                      
45 Bizottság 2001 COM(2001) 172 E-tanulás - A holnap oktatásának megtervezése 
46 Bizottság 2001. COM(2001) 678 Az egész életen át tartó tanulás európai térségének a 
megvalósításáról 



• A Bizottság közleménye a Képességekről és mobilitásról szóló akciótervről47, 
mely felvázolja a fiatalok és felnőttek képességeivel és mobilitásával 
kapcsolatos keretet, összhangban a foglalkoztatásról és egész életen át tartó 
tanulásról szóló európai stratégiával 

• Az európai oktatási és képzési rendszerek céljaival kapcsolatos további 
részletes munkaprogram48, melyet a Tanács 2002. márciusában fogadott el 
Barcelonában, és amely a lisszaboni célok megvalósításához szükséges 
további lépéseket határozza meg a tagállamok és a Bizottság számára. 

 
Érdemes alaposabban megismerkedni az utolsó dokumentummal. Ebben a 
Bizottság úgy próbált választ adni az európai szakszervezetek kritikáira, melyek 
a célok túlzott homályosságát kifogásolták, hogy megvalósíthatóbb javaslatokat 
tett, a célok nyomonkövetésének világos menetrendjét határozta meg, valamint 
néhány pontosabb mennyiségi mutatót is meghatározott. 
 
A Barcelonai Tanács a három stratégiai célhoz 13 kapcsolódó célkitűzést rendelt, 
melyek az elkövetkezendő években az EU előtt álló talán legnagyobb kihívásokat 
fogják jelenteni: 
 
1. stratégiai cél: Az EU oktatási és képzési rendszerek minőségének és 
hatékonyságának javítása 
 
• A tanárképzés és oktatóképzés tökéletesítése 
• A tudásalapú társadalom által megkívánt készségek és képességek fejlesztése 
• Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása 

mindenki számára 
• A természettudományi és műszaki tanulmányok vonzóbbá tétele 
• Az erőforrások lehető legjobb kihasználása. 
 
2. stratégiai cél: Az oktatási és képzési rendszerekhez való hozzáférés 
megkönnyítése mindenki számára 
 
• Nyitott tanulási környezet biztosítása 
• A tanulás vonzóbbá tétele 
• Az aktív állampolgárság, az egyenlő esélyek és a társadalmi kohézió 

támogatása 
 
3. stratégiai cél: Az oktatási és képzési rendszerek megnyitása 
szélesebb közönség számára 
 
• A kapcsolódási pontok erősítése a munka és a kutatás világával, valamint a 

társadalommal általában 
• A vállalkozói készség fejlesztése 
• Az idegennyelv-tanulás javítása 
• A mobilitás növelése 
• Az európai együttműködés erősítése 
 
Ezek a célok elég általánosnak látszhatnak. Azonban a pontos határidőkkel, a 
minden egyes cél mellé rendelt teljesítménymutatókkal együtt reményt ébreszt 
arra, hogy a lisszaboni stratégia újra erőre kaphat az elkövetkező években. 
 

                                      
47 Bizottság 2002. COM(2002) 72 Képességekről és mobilitásról szóló akcióterv 
48 Tanács, 2002. február 20. Az európai oktatási és képzési rendszerek céljaival kapcsolatos további 
részletes munkaprogram  



A szakszervezetek számára külön jelentősége van annak, hogy a Barcelonai 
Tanács felszólította a tagállamokat és a Bizottságot egy olyan munkaprogram 
kidolgozására, mely szorosabb kapcsolatot épít ki az oktatás-képzés és a munka 
világa között, eszközöket dolgoz ki a képzés és a munka során elsajátított 
készségek kölcsönös elismerésére, szorosabb együttműködést segít elő az 
országos és helyi intézmények valamint a társadalmi partnerek között, és ezzel 
elősegíti a képzési stratégia, a társadalmi kohézió és a foglalkoztatás közötti 
szorosabb összhangot. 
 
A munkaprogram eredményeit a Bizottság egy fontos közleményben elemzi49, az 
oktatási és képzési rendszerekkel kapcsolatban Lisszabonban kitűzött célok 
megvalósításának időközi jelentésében adja. 
 
Összefoglalva: az oktatás és képzés területén az utóbbi évek legfontosabb ered-
ménye az, hogy ezeket a témákat már nem másodrendűként kezelik, hanem az 
Európai Unió stratégiájának kulcselemeként. Ennek megfelelően ezek a témák az 
utóbbi években megjelennek az EU valamennyi oktatási, képzési és kutatási 
programjának szerkezetében és prioritásaiban. 
 
Példaként vessünk egy pillantást Tanács döntésének preambulumába, mely a 
szakképzési közösségi cselekvési programnak, a Leonardo da Vinci programnak a 
második fázisát hozza létre (ld. a keretben). Hajlamosak vagyunk átugrani a 
preambulumokat, mint bürokratikus, jogászias szócséplést. Ha azonban vesszük 
a fáradságot és elolvassuk, láthatjuk, milyen alaposan fel van építve a program 
alapvetése, hogyan hivatkozik a korábbi politikai döntésekre és közleményekre. 
Minél jobban ismerjük az EU politikáját, és ennek megfelelően dolgozzuk ki a 
projektünket, annál nagyobb az esélyünk a sikerre.  
 
AZ EURÓPAI TANÁCS DÖNTÉSE 
 
1999. április 26-án, mely létrehozza a "Leonardo da Vinci" közösségi szakképzési 
cselekvési programot (1999/382/EC) 
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 
 
Tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 127 cikkére, 
Tekintettel a Bizottság javaslatára(1), 
Tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(2), 
A szerződés 189c cikkében megállapított eljárással összhangban eljárva(3), 
 
(1) Mivel az Európai Közösséget létrehozó szerződés előírja, hogy a Közösség 
tevékenysége egyebek között elő kell segítse az oktatás és szakképzés színvonalának 
emelését; 
 
(2) Mivel, a Tanács 94/819/EC(4) számú határozatával cselekvési programot hozott létre 
az Európai Közösség szakképzési politikájának megvalósítására; mivel célszerű a fenti 
program során szerzett tapasztalatokra építve biztosítani annak kiterjesztését, tekintetbe 
véve az eddig elért eredményeket; 
 
(3) Mivel a Foglalkoztatásról tartott rendkívüli Európai Tanács 1997. november 20-21-én 
elismerte, hogy az egész életen át tartó oktatás és szakképzés komoly mértékben 
hozzájárulhat a tagállamok foglalkoztatáspolitikájához a foglalkoztathatóság, 
rugalmasság és vállalkozói készség javítása és az esélyegyenlőség ösztönzése 
érdekében; 
 
(4) Mivel az egész életen át tartó tanulást mindenki számára nyújtani kell, életkortól és 

                                      
49 Képzés és Tanulás 2010 - 11.11.2003 (COM (2003) 685 final) – letölthető: 
http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/com_2003_685-a1_23013_en.pdf  
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foglalkoztatási kategóriától függetlenül, nem csak a technológiai változások miatt, hanem 
annak következtében is, hogy egyre kevesebb az aktív foglalkoztatottak száma a 
korpiramisban; 
 
(5) Mivel "A tudás Európája felé" közleményében a Bizottság javaslatokat tett egy 
európai oktatási térség létrehozására, mely képes elérni az egész életen át tartó oktatás 
és szakképzés célját, meghatározva a Közösségi szinten kidolgozandó intézkedésfajtákat, 
melyek mind nemzetközi együttműködésre koncentrálnak, és feladatuk az, hogy a 
tagállamok szintjén végrehajtott tevékenységekhez új értéket adjanak hozzá, teljes 
mértékig tiszteletben tartva a szubszidiaritás elvét, és egyszerűsített eljárásmód mellett; 
 
(6) Mivel a Bizottság a Fehér Könyvben "az Oktatásról és Tanulásról: Egy Önképző 
Társadalom Felé" azt állítja, hogy az önképző társadalom jelentkezése magában foglalja 
az új tudás megszerzésének ösztönzését, valamint e célból a tanulás motiválását minden 
lehető alkalommal; mivel a Bizottság a Zöld könyvben "az Oktatásról Szakképzésről, és 
Kutatásról: a nemzetközi mobilitás akadályai" kihangsúlyozta a mobilitás előnyeit az 
emberek és az Európai Unió versenyképességének szempontjából is; 
 
(7) Mivel jelen program intézkedései a színvonal emelését, az innováció elősegítését, 
valamint az európai dimenzió erősítését kell szolgálják a szakképzési rendszerekben és 
gyakorlatban, szem előtt tartva az egész életen át tartó tanulás támogatását; mivel jelen 
program végrehajtása során figyelmet kell fordítani a kirekesztés minden formája elleni 
küzdelemre, ezen belül a rasszizmus és idegengyűlölet formáira; mivel kiemelt figyelmet 
kell fordítani a diszkrimináció és egyenlőtlenség, egyebek között a fogyatékosokkal 
szembeni diszkrimináció minden formájának megszüntetésére, valamint a nők és férfiak 
közötti esélyegyenlőség elősegítésére; 
 
(8) Mivel a Közösségi akció hozzáadott értékének erősítése érdekében minden szinten 
biztosítani kell jelen határozat valamint a más Közösségi műveletek keretében 
végrehajtott tevékenységek koherenciáját és komplementaritását; 
 
(9) Mivel, tekintettel a munkahelyteremtésben és munkahelymegtartásban valamint a 
képzés fejlesztésében játszott szerepükre, a kis- és közepes méretű vállalkozások és a 
kézművesipar szorosabban részt kell vegyenek jelen program megvalósításában; 
 
(10) Mivel a Bizottság, a tagállamokkal együttműködve, arra törekszik, hogy biztosítsa a 
jelen program keretében végrehajtott akciók és más vonatkozó Közösségi politikák, 
eszközök és akciók közötti koherenciát és komplementaritást, különös tekintettel az 
Európai Szociális Alapra, úgy, hogy elősegíti a jelen program keretében kidolgozott 
innovatív szemlélet és módszerek átadását és terjesztését; mivel a Bizottság, a 
társadalmi partnerekkel együttműködve arra törekszik, hogy együttműködést alakítson ki 
a jelen program és a Közösség társadalmi párbeszéddel kapcsolatos tevékenysége 
között; 
 
(11) Mivel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás ("EGT megállapodás") úgy 
rendelkezik, hogy hatékonyabb együttműködésre van szükség az oktatást, szakképzést 
és fiatalokat érintő területeken egyrészt az Európai Közösség és tagállamai, másrészt az 
Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) azon tagországai között, melyek tagjai az 
Európai Gazdasági Térségnek (EFTA/EGT országok); 
 
(12) Mivel biztosítani kell jelen program megnyitását a következő országok részvétele 
előtt: a Közép- és Kelet-európai társult országok számára az Európai Megállapodásokban, 
a csatolt jegyzőkönyvekben és az egyes Társulási Tanácsok döntéseiben rögzített 
feltételekkel összhangban; Ciprus számára az EFTA/EGT országokkal azonos 
feltételekkel, Ciprussal egyeztetett eljárásokkal összhangban külön e célra rendelt 
költségvetésből; valamint Málta és Törökország, az Alapszerződéssel összhangban e célra 
rendelt költségvetési összegből; 
 
(13) Mivel jelen programot a Bizottságnak és a tagországoknak egymással 
együttműködve folyamatosan ellenőriznie és értékelnie szükséges, hogy lehetővé tegyék 
a szükséges kiigazításokat, különös tekintettel az intézkedések végrehajtásának 



prioritásaira; 
 
(14) Mivel e határozat tartalmazza az Európai Parlament és a Tanács 1995. március 6-i 
nyilatkozata 2. pontjának értelmében pénzügyileg előirányzott összeget a program teljes 
idejére anélkül, hogy ez érintené a költségvetési hatóság Szerződésben meghatározott 
hatáskörét; 
 
(15) Mivel, a szubszidiaritásnak és arányosságnak az Alapszerződés 3b cikkében 
lefektetett alapelvével összhangban, mivel a javasolt akciónak egy közösségi szintű 
szakképzési politika megvalósításával kapcsolatos célkitűzései nem érhetőek el 
kielégítően a tagállamok által a szakképzési partnerségek bonyolult volta miatt, ezért 
ezek a célkitűzések, a Közösségi akciók és intézkedések nemzetközi voltának 
köszönhetően, jobban elérhetőek a Közösség szintjén, ugyanakkor jelen Határozat a 
célkitűzések eléréséhez szükséges minimumra korlátozódik és nem lép túl azon a 
mértéken, mely szükséges ezen célkitűzések eléréséhez. 
 
 



 9. fejezet 
 

Az Európai Szakszervezeti Szövetség 
 
 
Ebben a fejezetben az Európai Szakszervezeti Szövetségről, a szakszervezetek 
európai reprezentatív szervezetéről közlünk néhány alapinformációt. A 
harmadik fejezetben hangsúlyoztuk annak fontosságát, hogy a projektmunkát 
szélesebb szervezeti és stratégiai környezetben lássuk, és az Európai 
Szakszervezeti Szövetséget neveztük meg, mely minden európai szintű 
szakszervezeti projektben érdekelt. Ebben a fejezetben kapaszkodót adunk a 
Szövetség felépítésével, politikai céljaival kapcsolatban, különös tekintettel az 
oktatás és képzés kérdéseire. 
 
 

Az ESZSZ felépítése 
 
Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ESZSZ)50 1973-ban alakult. Széles 
körben képviseli egész Európa szakszervezeteit, az országos konföderációkat 
csakúgy, mint az ágazati szervezeteket. Jelenleg 35 ország 77 országos 
szervezete, valamint 11 európai ágazati szervezet tartozik a tagjai közé51. Az 
Európai Unió, az Európa Tanács és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás 
(EFTA) az ESZSZ-t ismeri el egyetlen reprezentatív, ágazatközi európai 
szakszervezetnek.  
 
Az ESZSZ legfontosabb szervei52 a kongresszus, a végrehajtó bizottság és a 
titkárság.  
 
A kongresszus 4 évenként ül össze (az utolsó kongresszust 2003-ban 
Prágában tartották), a kongresszusra a tagszervezetek taglétszámuktól függő 
számú képviselőt küldenek. A kongresszus választja meg a főtitkárt, két 
helyettesét, a politikai titkárokat valamint az elnököt, aki a végrehajtóbizottság 
és az intézőbizottság ülésein elnököl.  
 
A végrehajtó bizottság évente négyszer ül össze. A végrehajtó bizottságban 
valamennyi tagszervezet taglétszámának arányában képviselteti magát. Szükség 
esetén a bizottság kétharmados, minősített többségi szavazással hoz döntéseket. 
A végrehajtó bizottság dönt az európai társadalmi párbeszéd53 keretében az 
európai munkáltatói szervezetekkel tárgyaló delegációk mandátumáról és 
összetételéről, és értékeli a tárgyalások eredményeit. 
 
Az intézőbizottság kisebb testület, felelőssége a Végrehajtó Bizottság 
döntéseinek végrehajtását felügyelni annak két ülése között. Évente nyolcszor ül 
össze, 21 tagból áll, akiket a végrehajtó bizottság választ meg.  
 
A titkárság látja el az ESZSZ napi feladatait, kapcsolatot tart az EU intézmé-
nyeivel és a munkáltatói szervezetekkel. Tagjai a főtitkár (John Monks), két 

                                      
50 http://www.etuc.org/  
51 Ezek az adatok gyakran változnak 
52 Ld. még: http://www.etuc.org/en/about_etuc/structurecomp.cfm 
53 Ld. a 9. fejezetet 
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helyettese (Maria Helena Andrée és Reiner Hoffmann), valamint a négy 
szövetségi titkár (Walter Cerfeda, Joël Decaillon, Józef Niemiec és Catelene 
Passchier). 
 
A tagszervezetek az ESZSZ bizottságaiban és munkacsoportjaiban dolgozva is 
részt vehetnek az ESZSZ munkájában. A bizottságok és munkacsoportok lefedik 
a szervezet főbb politikai témáit. Az állandó bizottságok: a Gazdasági és Foglal-
koztatási Bizottság, valamint a Kollektív Tárgyalás Koordináló és a Munkavállalói 
Részvétel Bizottság. A munkacsoportok a következő témákkal foglalkoznak: 
egész életen át tartó tanulás; fenntartható fejlődés; társadalombiztosítás; 
szociálpolitika és törvényhozás; migráció és befogadás; kereskedelem és 
globalizáció. Ezen felül két ad hoc munkacsoport foglalkozik a belső piac 
szolgáltatásaival valamint a gazdasági és társadalmi kohézióval. Speciális 
érdekeket képvisel a Nőbizottság, az Ifjúsági Bizottság, a Nyugdíjas és Idős 
Dolgozók Európai Szövetsége (FERPA) valamint az Európai Értelmiségiek és 
Vezetők Tanácsa (EUROCADRES). Ezen felül az ESZSZ Végrehajtó Bizottságában 
megfigyelői státusszal részt vesznek 39 Régióközi Szakszervezeti Tanács (angol 
rövidítése: ITUC) képviselői is – ezek a határmenti régiók hivatalos szervezetei, 
melyek az egyes nemzeti szakszervezetek közötti együttműködést segítik elő.  
 
Az ESZSZ-nek ezen felül három intézménye is van, melyek önállóan tevékeny-
kednek az oktatás és képzés, munkaegészség és munkavédelem, valamint a 
kutatás területén. 
 
Ezen intézmények közül az Európai Szakszervezeti Akadémia (angol 
rövidítése ETUCO)54 foglalkozik oktatással és képzéssel. Az ETUCO feladata a 
szakszervezeti oktatás európai dimenziójának megteremtése. Minden évben 
számos tanfolyamot tart, oktatási anyagokat ad ki, és segíti az országos 
szakszervezeti oktatási intézmények közötti együttműködést. Nagy jelentősége 
van az európai projektek széles körében való részvételének, és felbecsülhetetlen 
értékű információs forrást valamint támogatást nyújt a projektmunkához EU 
Információs Szolgálatán keresztül.55 
 
Az Európai Szakszervezeti Intézet (angol rövidítése: ETUI)56 az 
ESZSZ kutatóintézete, mely az ESZSZ főbb politikai témáival kapcsolatban nyújt 
információt és elemzéseket. Az Intézet számos kiadványt jelentet meg, többek 
között egy negyedévenként megjelenő periodikát, a Transfert, ezen felül 
tekintélyes dokumentációs központot tart fenn, mely az európai ipari 
kapcsolatokkal kapcsolatos témákról gyűjt anyagokat. 
 
A Munkaegészségügyi és Munkavédelmi Szakszervezeti Technikai 
Iroda (angol rövidítése: TUTB)57 a munkaegészségügyi és munkavédelmi 
jogszabályok és szabványok európai egységesítésével kapcsolatban folytat 
kutatásokat és nyújt segítséget az ESZSZnek és tagszervezeteinek. 
 
A tervek szerint 2005. elején a három intézményt egyetlen, újonnan létrehozott 
intézmény osztályaivá szervezik át. Az új, egyesített intézmény neve “ETUI-REHS 
(az Európai Szakszervezetek Kutató-, Oktató- és Munkavédelmi Intézete)” lesz. 
Az átalakulás részleteiről jelenleg folynak az egyeztetések. 
 

                                      
54 http://www.etuc.org/etuco/  
55 Az EU Információs szolgálat online is elérhető http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/  
56 http://www.etuc.org/etui/  
57 http://tutb.etuc.org/uk/  
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Az ESZSZ létrehozta még a Szociális Fejlesztési Ügynökséget (angol 
rövidítése: SDA), melynek legfőbb feladata, hogy az ESZSZ tagszervezeteit 
tanácsokkal segítse a Társadalmi Párbeszéd költségvetési fejezet alapján 
támogatott pályázatok elkészítésében58. 
 
 

Szerepe és mandátuma 
 
Az ESZSZ 10. Kongresszusának határozatai alapján az ESZSZ céljait a 
következőkben foglalhatjuk össze59: 
 
• Olyan Európai Uniót építése, mely a békén, szabadságon, demokrácián, az 

alapvető jogokon, a nők és férfiak közötti egyenlőség elősegítésén, a 
fenntartható fejlődésen, szolidaritáson és társadalmi igazságosságon, a teljes 
foglalkoztatottságon és minőségi munkahelyeken, társadalmi, gazdasági és 
földrajzi kohézión, javuló munka- és életkörülményeken, javuló egészségen 
és lelki egészségen, oktatáson, képzésen és az egész életen át tartó 
tanuláson, az európai szociális modell alapelvein, a kisebbségek védelmén, a 
közérdekű szolgáltatásokhoz való - a szolidaritáson és a szociális 
piacgazdaságon alapuló - általános és egyenlő hozzáférésen, valamint a 
nemzetközi szociális jogok erősítésén alapul.  

• A nemre, korra, bőrszínre, fajra, szexuális orientációra, származásra, vallási 
vagy filozófiai meggyőződésre vagy politikai véleményre alapuló 
diszkrimináció minden formájának megszüntetése. 

 
Az ESZSZ az Európai Unió törvényhozását és politikáját az egyes EU 
intézményeknél (Bizottság, Parlament, Tanács) közvetlen képviselet segítségével 
igyekszik befolyásolni. Egyúttal biztosítja a szakszervezeti részvételt számos, az 
európai intézmények és a társadalmi partnerek részvételével folyó konzultációs 
eljárásban, többek között a foglalkoztatás, szociálpolitika, gazdaságpolitika 
témájában. Az ESZSZ koordinálja a szakszervezeti részvételt több tanácsadó 
testületben, egyebek között az Európai Gazdasági És Szociális Bizottságban 
valamint a szakképzési, az élet- és munkakörülményekkel és a 
munkavédelemmel foglalkozó ügynökségekben. Az Európai Üzemi 
Tanácsokról és az információs és konzultációs jogokról szóló irányelvek, 
valamint az Alapjogok Európai Kartája mind az ESZSZ tevékenységének 
eredményeiként születtek meg.  
 
Ugyanakkor az európai társadalmi párbeszéd keretében az ESZSZ megegyezésre 
törekszik a munkáltatókkal is számos kérdésről. Azóta, hogy az EU elismerte, 
hogy a társadalmi partnerek európai keretegyezményeket köthetnek, az ESZSZ 
három európai ágazatközi keretegyezményt kötött európai munkáltatói partner-
szervezeteivel (a szülői szabadságról, a részmunkaidős foglalkoztatásról és a 
határozott idejű munkaszerződésekről). Ezeket az egyezségeket a Miniszterek 
Tanácsa ratifikálta és így részei az EU jogszabályainak. 
 
 

Legfontosabb politikai célok és prioritások 
 

                                      
58 Ld. 14. fejezet 
59 A határozat és az ESZSZ céljai teljes terjedelmükben itt találhatók: 
http://www.etuc.org/en/Decisions/Congress/Congr%E8s_Brochure%20APS_EN.pdf  
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Az ESZSZ határozottan támogatta az európai integráció mélyítését és bővítését, 
ide értve a kelet-európai tagjelölt országok felvételét60. 
Az ESZSZ egyik központi célja egy valódi szociális Európa létrehozásának 
elősegítése. Ehhez meg kell erősíteni a szociális jogokat és társadalmi 
demokráciát – és itt a társadalompolitikát nem a gazdaságpolitika járulékos 
részének tekintjük, hanem önálló európai célnak. Egy ilyen politika része volna a 
fokozott harmonizáció és kiegyenlítés mind gazdasági, mind pedig szociális és 
környezeti szinten. Ezen felül részét képezné az olyan alapvető célok 
megvalósítása, mint a férfiak és nők esélyegyenlősége és egyenlő kezelése, a 
diszkrimináció és az idegengyűlölet megszüntetése, a munkások részvétele az 
információ és konzultáció, a munkavédelem és munkaegészség, a szakképzés és 
képesítések, valamint a munkaszervezés kérdéseiben. Egy másik prioritás ezzel 
összefüggésben az Európai Üzemi Tanácsi Direktíva hatékony végrehajtása. 
 
Az ESZSZ véleménye szerint a fenti célok eléréséhez egyrészt törvények, 
másrészt szabadon kötött kollektív megállapodások fognak elvezetni. Egyrészt az 
Unió alapszerződése el kell, hogy ismerje a különféle alapvető egyéni és kollektív 
jogokat. Másrészt a társadalmi partnereknek lehetősége kell legyen arra, hogy a 
törvényhozó hatalomtól függetlenül kötelező erejű szerződéseket kössenek a 
szervezett társadalmi párbeszéd keretein belül. Ennek a társadalmi 
párbeszédnek a kiszélesítése és megerősítése is a legfontosabb célok közé 
tartozik. 
 
A foglalkoztatás61 is része a központi témáknak. A cél a rendelkezésre álló 
munkahelyek mennyiségének és minőségének emelése, mely hozzájárulhat az 
Európa Unió munkanélküliségi rátájának jelentős csökkentéséhez. Ezért 
üdvözölte az ESZSZ az Amszterdami Szerződésben a foglalkoztatásra fektetett 
nagyobb hangsúlyt, és a Nemzeti Foglalkoztatási Akciótervek kidolgozását. Az 
ESZSZ folyamatosan támogatja a Gazdasági és Monetáris Unió felé való 
haladást, ugyanakkor fontosnak tartja, hogy ez valódi gazdasági egységesülésen 
és harmonizáción alapuljon, ne pedig pusztán monetáris kritériumokon, mint a 
kamatlábak és az infláció. 
 
 

Oktatási és képzési politika 
 
Fentebb már írtunk az ESZSZ oktatási intézményéről, az ETUCOról, mely 
közvetlenül vesz részt ezeknek a szolgáltatásoknak a kifejlesztésében és 
nyújtásában. Ezen felül az oktatáspolitika kialakításával maga az ESZSZ is fontos 
szerepet játszik az oktatásban és képzésben. Az ESZSZ képviselői pedig részt 
vesznek az EU különféle oktatással és képzéssel foglalkozó testületeinek munká-
jában, így a Szakképzési Tanácsadó Bizottságban, valamint két olyan 
bizottságban, melyek egy-egy EU támogatási programmal kapcsolatban 
nyújtanak tanácsot: az Európai Szociális Alap Bizottságában62 és a Leonardo da 
Vinci bizottságban63.  Az ESZSZ, az UNICEval (az európai munkáltatói szövetség) 
és a CEEP-vel (mely a közszféra vállalatait képviseli európai szinten) együtt 
kulcsfontosságú résztvevője a Szociális Párbeszéd Oktatási és Képzési 
Munkacsoportjának64. 

                                      
60 Az ESZSZ politikájáról és prioritásairól bővebben ld. http://www.etuc.org/en  
61 Ld. még a 7. fejezet Növekedés, versenyképesség és foglalkoztatás részét. 
62 Ld. 7. fejezet. 
63 Ld. 12. fejezet. 
64 Az UNICE honlapja: http://www.unice.org.   
    A CEEP honlapja: http://www.ceep.org/. 
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Az ESZSZ saját oktatáspolitikájának egyik legjelentősebb dokumentuma 2001-
ben született válaszul a bizottságnak az egész életen át tartó tanulásról szóló 
memorandumára. Ez a válasz jelenleg beépült a Bizottságnak “Az egész életen át 
tartó tanulás európai térségének megvalósítása”65 c. közleményébe. 
Az ESZSZ álláspontja szerint a lisszaboni Európai Tanács által javasolt 
tudásalapú társadalom megteremtése mindenki számára új lehetőségeket kell 
megnyisson, és nem jelentheti újabb csoportok kirekesztését. Az egész életen át 
tartó oktatás és képzés új kultúrájának eléréséhez az ESZSZ véleménye szerint 
Európának újszerűen és egységesen kell kezelnie az érintett elveket és 
eszközöket: a strukturális, valamint az oktatási és képzési alapokat, és jobb 
együttműködésre van szükség az egyes politikák, eszközök, valamint a 
tagállamok és az európai intézmények között. Valamennyi érdekeltnek, a 
társadalmi partnereknek is, kézzelfogható és aktív szerepet kell kapnia a 
folyamatban. 
 
Ehhez elsősorban tovább kell lépni a túl általános stratégián, a szavak helyett 
tettekre van szükség, olyan hatékony struktúrák kialakítására, melyek képesek 
megválaszolni a következő kulcskérdéseket: 
 
• Hozzáférés az egész életen át tartó tanuláshoz és képzéshez. El kell 

ismerni, mind nemzeti, mind európai szinten, az egyén jogát az egész életen 
át tartó tanuláshoz és képzéshez, a munkások valamennyi csoportja, többek 
között az idősek, atipikus munkát végzők, szezonális munkások, 
fogyatékosok, nemzeti etnikai kisebbségek, valamint az alacsonyan képzett 
emberek számára. Mindennek szorosan kell kapcsolódnia az egyéni 
motivációkhoz. Szükség van a munkahelyi előmenetel, földrajzi vagy 
foglalkozási mobilitás lehetőségére, növelni kell a foglalkoztathatóságot. 
Mindebben nagyon fontos szerepet játszanak a szakszervezetek, a kollektív 
tárgyalások és szakszervezeti oktatás segítségével, tudatosítva a 
munkavállalók, szakszervezeti vezetők és aktivisták körében, hogy milyen 
kihívásokat jelent számukra a tudásalapú társadalom. 

• Növekvő befektetés az emberi erőforrásba. Az egész életen át tartó 
tanulás fogalma nemcsak az egyének számára kulcsfontosságú, hanem a 
vállalatok valamint a társadalom egésze számára is. Ezért emelni kell az 
oktatásra szánt közpénzek arányát. Az emberi erőforrásba való befektetést 
nem költségnek kell tekinteni, hanem eszköznek a termelékenység és 
versenyképesség növelésére. Két- vagy háromoldalú szerződések alapján 
kollektív alapokat is létre lehet hozni erre a célra, azonban nem szabad szem 
elől téveszteni, hogy e költségeket elsősorban nem az egyéneknek kell 
viselniük. Fontos eszköz lehet e célok megvalósításának egyéni “oktatási 
számlák” létrehozása, melynek célja oktatási és képzési szolgáltatások 
vásárlása. Ezt a befektetést sem szabad pusztán pénzügyi kérdésként kezelni, 
hanem a munkaszervezés tágabb keretében kell tekinteni rá. 

• Képzésre fordítható idő. Az egész életen át tartó tanulással, valamint a 
munkaidővel kapcsolatos irányelveket össze kell egyeztetni, a társadalmi 
partnereknek meg kell egyezniük a kettő közötti megfelelő egyensúlyban. 
Egyes európai országokban már vannak ez irányú gyakorlati 
kezdeményezések (például egy “időkeret” használata, amikor a túlóráról 
külön kimutatást vezetnek, amit a munkavállaló szabadidőre vagy képzési 
szabadságra használhat fel). 

• A képzések eredményének elismerése. Fel kell gyorsítanunk azoknak az 
eszközöknek a bevezetését, melyek lehetővé teszik az képzések kölcsönös 
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elismerését, így lehetővé teszik a szakképzettség hordozhatóságát a 
különböző munkakörök, munkahelyek között. Szükség van arra is, hogy a 
nem formális úton, a munka során szerzett készségeket és szaktudást is el 
lehessen ismertetni. A társadalmi partnereknek rendkívül nagy a felelősségük 
ezekben a kérdésekben. 

• A munkaszervezés és képzés. Az új munkaszervezéssel együtt kell járnia a 
munkahelyi tanulást elősegítő feltételek megteremtésének. A társadalmi 
partnereknek olyan eszközökről kell megegyezniük, melyek egyrészt segítik a 
képzési szükségletek meghatározását, másrészt lehetővé teszik az egész 
életen át tartó tanuláshoz való hozzáférést valamennyi munkavállaló számára 
a munkahelyen. A tárgyalások részeként meg kell egyezni a képzési tervről, a 
vállalkozás és az egyének képzési szükségleteiről, valamint a készségfelmérés 
eszközeiről és más szükséges eszközökről. 

• A partneri viszony új értelmezése. Az egész életen át tartó tanulással 
kapcsolatos célok elérésének feltétele, hogy szoros és dinamikus partneri 
kapcsolat jöjjön létre valamennyi érintett partner - egyének, a társadalmi 
partnerek, oktatási és képzési szervezetek, különféle szintű állami és 
önkormányzati szervek - között. Az állami és önkormányzati szerveknek 
kiemelt szerepük van, ők felelősek a társadalmi igazságosságért és 
egyenlőségért. Ennek érdekében feladatuk, hogy mindenki számára, az egyén 
életének minden fázisában biztosítsák a tanulási lehetőségekhez való egyenlő 
hozzájutás feltételeit; karrier-tanácsadással és információs szolgáltatással 
kulcsszerepet kell játszaniuk a tanulás elősegítésében. Ehhez meg kell 
erősíteni az oktatási rendszer különböző ágai közötti kapcsolatokat, elő kell 
segíteni olyan új megközelítések kifejlődését, melyek lehetővé teszik, hogy 
mindenki - fiatal vagy idős, nő vagy férfi – hozzájusson az alapképzéshez 
valamint a tudásalapú társadalom által igényelt új technikai és szociális 
készségekhez. Ezen felül eszközöket kell kifejleszteni és elterjeszteni, melyek 
segítenek felkészülni a társadalmi és gazdasági változásokra, segítik a 
változások miatt szükségessé váló képzések kidolgozását, és kellő segítséget 
nyújtanak a munkapiacról jelenleg kiszorultak számára a megfelelő 
szakképesítések megszerzéséhez. 

• Az oktatási és képzési módszerek megújítása. Természetesen az egész 
életen át tartó oktatás és képzés bevezetése új oktatási módszerek és újfajta 
oktatási anyagok kifejlesztését teszi szükségessé. El kell terjeszteni az 
informatikai eszközök használatát, minél többfajta képzési formára van 
szükség, meg kell erősíteni az infrastruktúrákat, és aktívan be kell vonni a 
képzésbe magukat a résztvevőket. Szükség van ezen felül az oktatók és 
képzők aktív bevonására is. Az egyik első probléma az oktatók informatikai 
képzettsége, valamint a szakmai ismeretek európai dimenziójának 
kialakítása. Ebben segíthet egy Európai Képzőintézet létrehozása. 

• Szorosabb helyi kapcsolatok. Fontos, hogy a tanulás a lakóhelyhez közel 
történjen. Ez támasztja alá a gazdasági fejlődést és társadalmi kohéziót 
elősegítő valamennyi regionális politikát és akciót, melyekben az oktatásnak 
és képzésnek kulcsszerepet kell játszania. Ezért a társadalmi partnerek egyik 
legfontosabb feladata, hogy helyi többcélú oktatási és képzési központokat 
hozzanak létre, helyi és regionális partnerkapcsolatokat alakítsanak ki, 
valamint olyan regionális és helyi foglalkoztatási egyezségeket kössenek, 
melyekben a képzésnek fontos szerep jut. 

• Társadalmi párbeszéd. Tágítani kell a nemzeti és európai társadalmi párbe-
széd kereteit. A gyakorlat azt mutatja, hogy könnyebb széleskörű 
konszenzust elérni a jövőben várható problémák meghatározásáról, mint 
kölcsönös kötelezettségvállalást az egész életen át tartó tanulás 
megvalósítása érdekében tett lépésekre. Ennek ellenére az ESZSZ továbbra 



sem adja fel ezt a célkitűzést66, célja egy európai keretegyezmény kötése a 
munkavállalóknak az egész életen át tartó oktatáshoz és képzéshez való 
hozzáférését lehetővé tevő intézkedésekről. 

 
Véleményünk szerint fontos, hogy egy európai projektjavaslat kidolgozásakor ne 
csak a helyi hatásokat gondoljuk végig, hanem azt is, hogy a tervezett 
eredmények hogyan segítik az európai szakszervezeti célok és prioritások 
teljesülését. Ebben a fejezetben ehhez nyújtottunk tanácsokat. Információt 
adtunk arról is, honnan lehet további információkhoz és segítséghez jutni a 
témában. 

                                      
66 Az ESZSZ, az UNICE/UEAPME és a CEEP által 2002. február 28-án aláírt, “A kompetenciák és képesítések 
egész életen át tartó fejlesztésére szolgáló akciók kereteiről” c. megegyezésről részletesebben ld. a 9. 
fejezetet.  



10. fejezet 
 

A szakszervezetek és a társadalmi párbeszéd 
 
 
Az Európai Unió elismeri a munkavállalói és a munkáltatói szervezetek 
fontosságát, valamint azon keretek megteremtésének a hasznát, amelyekben 
ezek a szervezetek hozzá tudjanak járulni a politikai célok megfogalmazásához. 
A szakszervezetek már a kezdetek óta részt vesznek az Európai Közösség 
Gazdasági és Szociális Bizottságának munkájában, de az utóbbi években a 
"társadalmi párbeszéd" egyre nagyobb szerephez jutott a legkülönbözőbb 
területeken, egyebek között az oktatás és szakképzés területén is. 
 
A korábbi konzultatív mechanizmusok mellett 1985-ben Jacques Delors, a 
Bizottság elnöke új keretet hozott létre a munkavállalói (ESZSZ) és munkáltatói 
(UNICE67 és CEEP68) szervezetek közötti társadalmi párbeszédnek. Ez a három 
szervezet az európai szintű ágazatközi társadalmi párbeszéd elismert partnere, 
noha más szervezetek, mint az EUROCADRES, CEC és az ESZSZ ágazati 
tagszervezetei is elismert partnerek az ipar vagy a kereskedelem egyes 
területeivel kapcsolatos tárgyalásokon. 1998. decemberében az UEAPME69 
együttműködési megállapodást kötött az UNICÉvel, azóta a magánmunkáltatók 
képviseletében ők is részt vesznek az európai szintű ágazatközi társadalmi 
párbeszédben. 
 
Ennek a társadalmi párbeszédnek a jogszabályi alapját az Európai Unió 
Amszterdami szerződésének 139. cikke teremtette meg (a Maastrichti szerződés 
volt 118b cikke). Ez kimondja, hogy a Bizottságnak európai szintű párbeszédre 
kell törekednie a társadalmi partnerekkel számos társadalmi kérdésben, többek 
között a szabad mozgás, az élet- és munkakörülmények javítása, a 
társadalombiztosítás, az egyesülés és kollektív tárgyalások szabadsága, a 
szakképzés, a nők és férfiak jogegyenlősége, a munkavállalók tájékoztatási, 
konzultációs és részvételi joga, valamint a munkahelyi egészség és biztonság 
témáiban. A Szerződés kötelezővé teszi a munkáltatói és munkavállalói oldallal 
való egyeztetést, azt, hogy véleményüket és javaslataikat kikérjék, mielőtt egy 
javaslatot a Tanács elé terjesztenek.  
 
A társadalmi párbeszéd szerepének ez a szélesítése tükröződik abban is, hogy a 
társadalmi partnerek az Unió munkájában mind nagyobb mértékben vesznek 
részt, például részt vesznek egyes programok felügyeletében és értékelésében, 
többek között a Leonardo da Vinci70 programéban vagy a Közösségi 
Kezdeményezésekében71. A társadalmi partnerek részt vesznek ezen felül az 
Európai Szociális Alap Bizottságának munkájában is. A legtöbb esetben csak 
konzultatív szerepük van. Ugyanakkor az Alapszerződés Szociális Jegyzőkönyve, 
melyet valamennyi tagállam elfogadott, lehetővé teszi, hogy a társadalmi 
partnerek együttesen maguk is új jogszabályokat kezdeményezzenek. Ennek 
első, történelmi jelentőségű alkalmazása az 1995 decemberében az ESZSZ, 
UNICE és CEEP által kötött Keretmegállapodás volt a szülői szabadságról. Ezt 
követte két további megállapodás, a részmunkaidőről valamint a határozott idejű 
alkalmazásról.  A társadalmi partnerek kérésére a Miniszterek Tanácsa 
                                      
67 Európai Ipari és Munkáltatói Konföderációk Uniója. Ld. http://www.unice.org 
68 Közvállalatok Európai Szövetsége. Ld. http://www.ceep.org  
69 Európai Kézművesek és Kis- és Középvállalkozások Szövetsége. Ld. http://www.ueapme.com  
70 Ld. 12. fejezet 
71 Ld. 14. fejezet 
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mindhárom megállapodást Direktívában terjesztette ki, így jelenleg részét 
képezik az EU törvényeinek. Ezen felül 2002. júliusában az ETUC, 
UNICE/UEAPME és a CEEP önkéntes megállapodást írtak alá a távmunkáról. Több 
ágazati megállapodás is született72. 
 
A társadalmi párbeszéddel kapcsolatban vannak kevésbé jó tapasztalatok is. Az 
ESZSZ jelentős mértékben erősíteni kívánja a társadalmi partnerek szerepét, és 
együttes erőfeszítéssel kívánja továbbfejleszteni a jogszabályi kereteket. Ugyan-
akkor a társadalmi párbeszéd komoly lehetőséget ad a szakszervezeteknek a 
részvételre és befolyásolásra a legkülönbözőbb témákkal, többek között a 
szakképzéssel kapcsolatban. 
 
 

Közös vélemények 
 
1986 óta a társadalmi párbeszéd eredményeként számos "közös vélemény" – az 
ESZSZ, UNICE és CEEP közös nyilatkozata – született, melyek a társadalom-
politikával kapcsolatos közös álláspontjukat írják le, valamint meghatározzák a 
szociálpolitikával kapcsolatos közös célokat. 
 
Az eddig megszületett közös véleményeket átnézve kitűnik, hogy partnerek 
külön figyelmet fordítottak az oktatás és képzés kérdésére, illetve a társadalmi 
párbeszéd szerepére ezen a területen belül. A visszatérő témák között 
szerepelnek: 
 
• A szakképzés szerepe a fejlődés elősegítésében, ami a társadalmi partnerek 

és kormányok közös érdeke, valamennyi vonatkozásában (irányelvek, 
források, prioritások, stb.) 

• A munkások ösztönzése a magasabb végzettség elérésére jobb információ-
szolgáltatással és lehetőségekkel 

• A szakmai továbbképzés színvonalának emelése, a képesítések kölcsönös 
elismerése, valamint a társadalmi partnerek szerepének erősítése a folyamat 
minden szintjén, a szükségletek felmérésétől kezdve az irányelvek 
kidolgozásán át a projektek megvalósításáig, nyomonkövetéséig és 
értékeléséig 

• A pályaorientáció körébe tartozó tevékenységek és szolgáltatások értékelése, 
melyeknek fokozottan fel kell készülniük a képzés és képesítések új 
formáinak megjelenésére  

• Az alapképzés szélesebb körű elterjesztése, mely az általános ismeretek 
szélesebb körben történő oktatását is segíti, és garantálja az elismert 
szakképesítés megszerzését; az iskolák és a versenyszféra közötti szorosabb 
kapcsolat kialakítása  

• Külön figyelmet fordítani a képzés szerepére a férfiak és nők esély-
egyenlőségének elősegítésében. 

 
Mindezekkel a témákkal kapcsolatban a közös vélemények konkrét cselekvésre 
tesznek javaslatokat a közösség, a tagállamok kormányai és azok intézményei, 
valamint a társadalmi partnerek számára közösségi és tagállami szinten is. 
 
1995 végén a Társadalmi Párbeszéd Oktatási és Képzési Munkabizottsága úgy 
döntött, hogy átnézi a közös véleményekben tárgyalt legfontosabb témákat, 

                                      
72 Ld. http://www.etuc.org/en, válassza a "Dossiers"-t, majd az „European Social Dialogue and 
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elsősorban olyan közös projektek és közös kezdeményezések lehetőségeit 
keresve, melyeknek az eddigi tevékenységüknél nagyobb politikai jelentősége és 
hatása lenne. A felmerült nézeteltérések ellenére komoly erőfeszítést tettek a 
felek az utóbbi években annak érdekében, hogy ez a munkamódszer konkrét 
eredményeket szüljön. Az ESZSZ célja egy európai egyezmény létrehozása volt, 
de erre a munkáltatói szervezeteknek nem volt mandátumuk. 
 
Mindazonáltal 2002. februárjában az ESZSZ, az UNICE/UEAPME és a CEEP 
megegyezést írt alá “A kompetenciák és képesítések egész életen át tartó 
fejlesztésére szolgáló akciók kereteiről”73 címmel. Ez nem egy hivatalos 
megállapodás, hanem egy olyan dokumentum, melyben a társadalmi partnerek 
kötelezettséget vállalnak nemzeti és európai szinten arra, hogy közösen 
törekednek arra, hogy az egész életen át tartó tanulás politikájának az egyik 
lényeges elemévé tegyék a kompetenciák fejlesztését és a képesítések 
megszerzését. 
 
Ez a dokumentum arra kéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy segítsék ezt a 
törekvést. A dokumentum négy prioritást határoz meg, amelyek a társadalmi 
partnerek közös felelősségi körébe tartoznak: 
 
• A készségekkel és képesítésekkel kapcsolatos szükségletek meghatározása és 

előrejelzése; 
• A készségek és képesítések elismerése és validációja; 
• Információ, segítség és tanács nyújtása a munkavállalók és vállalkozók 

számára; 
• Minden elérhető forrás mobilizálása. 
 
Ezen túl az „akciók kereteiről” szóló dokumentumban a társadalmi partnerek arra 
is kötelezettséget vállaltak, hogy a dokumentumot terjesztik és publikálják a 
tagországokban a megfelelő szinteken, a nemzeti sajátosságok és gyakorlat 
figyelembe vételével. Ezen felül éves jelentést is készítenek a négy prioritással 
kapcsolatban végrehajtott nemzeti tevékenységekről, a kétoldalú együttműködés 
példamutató gyakorlati példáiról. A harmadik éves jelentést követően az Oktatási 
és Képzési ad hoc bizottság fogja értékelni a tevékenységek hatását a 
vállalatokra és a munkavállalókra, amit 2006. márciusában jelentés formájában 
ismertet, melynek célja a társadalmi partnerek prioritásainak aktualizálása. 
 
Összefoglalva ki kell emelnünk, hogy az EU valamennyi, az egész életen át tartó 
tanulással kapcsolatos programjának (Leonardo da Vinci, a Közösségi Kezdemé-
nyezések, stb.) prioritásai között szerepel a társadalmi párbeszéd tematikája és 
módszertana. Ezért mindazoknak, akik a fenti programok által támogatott 
projektekkel foglalkoznak, alaposan ismerniük kell ezeket a témákat és 
módszereket. 
 

                                      
73 Ld. http://www.etuc.org/en a „Social dialogue” fájlban, „Agreements between the European social 
partners” vagy http://www.etuc.org/EN/Dossiers/colbargain/lll.cfm 
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III. rész 
 
 



11. fejezet 
 

Az EU támogatási programok áttekintése 
 
 
A kézikönyv III. részében néhány EU támogatási programot ismertetünk, 
melyeket az Európai Bizottság hozott létre politikai céljai megvalósításának 
elősegítésére. A politikai hátteret a hetedik és nyolcadik fejezetekben 
ismertettük. Ez a fejezet olyan témákról szól, melyek a nemzetközi 
projektjeikhez támogatást kereső szakszervezetek számára lehetnek hasznosak. 
Az itt felsorolt programok közül többet részletesebben is ismertetünk a további 
fejezetekben. 
 
Bár sok kezdeményezést az éves költségvetésben meghatározott, évenkénti 
tárgyalás eredményeként megállapított forrásokból finanszíroznak, néhányuknak 
– mint például az Európai Szociális Alap, a Leonardo da Vinci és a Socrates 
programok, vagy a Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramok – több 
évre szóló költségvetése és munkaprogramja van. Ezek a nagyobb programok 
ugyanakkor számos különálló, saját célokkal és szabályokkal rendelkező 
alprogramból állnak. 
 
Szinte valamennyi támogatási kezdeményezés – akár az éves költségvetés, akár 
valamelyik nagyobb program keretében finanszírozzák őket – saját útmutatót 
és/vagy vademecumot jelentet meg, és külön pályázati dossziéja van. Ezek a 
dokumentumok beszerezhetőek a Bizottság illetékes Főigazgatóságától, vagy a 
Bizottság nemzeti irodáitól (ld. 7. függelék), vagy letölthetők a Bizottság web 
oldalairól. 
 
Az alábbiakban néhány olyan, a kézikönyv írásának idejében érvényes programot 
sorolunk fel, melyek a szakszervezetek érdeklődésére tarthatnak számot. Az 
aktuális programok listája évről évre változik. Friss információ található az 
ETUCO EU Információs szolgálat oldalain vagy az érintett Főigazgatóság 
honlapján. 
 
Az alább közölt információkat tematikus csoportokba rendeztük. Egy program 
több tematikus csoportban is előfordulhat. Néhány nagyobb kezdeményezésnek 
pedig – pl. a Leonardo da Vinci és a Socrates programnak, az Európai Szociális 
Alapnak, a Hatodik Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs 
Keretprogramnak – külön fejezetet is szenteltünk. 
 
 

Oktatás és képzés 
 
Ez a téma igen fontos része a Bizottság támogatási programjainak, melyhez nem 
csak az Oktatási és Kulturális Főigazgatóság által irányított, hanem más 
programok és költségvetési támogatások is tartoznak. Például: 
 

Leonardo da Vinci Program 

A Leonardo da Vinci Program a szakképzéssel foglalkozik, feladata az EU 
állampolgárok képességeinek és szaktudásának tökéletesítése.  (Részletesebben 
ld. a 12. fejezetben.) 



 
Dokumentáció: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leona
rdo2_en.html 
 

Socrates Program 

A Socrates Program az iskolák, egyetemek és a felnőttoktatás területén 
támogatja az újítást és nemzetközi együttműködést. (Részletesebben ld. a 12. 
fejezetben.) 
 
Dokumentáció: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/socrates_en.ht
ml 
 

Európai Szociális Alap és Közösségi Kezdeményezések 
Az Európai Szociális Alap és Közösségi Kezdeményezések, elsősorban az EQUAL 
program, komoly hangsúlyt fektetnek a képzés támogatására és tökéletesítésére. 
(Részletesebben ld. a 13. fejezetben.) 
 
Dokumentáció: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.ht
m 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html 
 

Hatodik Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs 
Keretprogram 
Bár ez a keretprogram elsősorban a technológiafejlesztéssel foglalkozik, az 
Információs társadalom technológiák program az oktatásra és képzésre is 
hangsúlyt helyez. (Részletesebben ld. a 17. fejezetben.) 
 
Dokumentáció: 
http://www.cordis.lu/fp6/home.html 
 

Közösségi Ifjúsági Cselekvési Program 
Ennek a programnak a támogatási akciói lehetőséget nyújtanak többek között a 
fiatalokkal dolgozók képzésének támogatására.   
 
Dokumentáció: 
http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html 
 

eTanulás Program 
Az eTanulás program több, magas prioritású területtel kapcsolatos akciót foglal 
magában, melyeknek stratégiai jelentőségük van az Információs és 
Kommunikációs Technológiák hatékony integrálásában az európai oktatási és 
képzési rendszerek modernizációja érdekében, melynek célja a tudásalapú 
társadalom felé való elmozdulás. 
 
A programnak négy alapvető eleme van: 
• A digitális írástudás elterjedésének segítése 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leona
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/socrates_en.ht
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.ht
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html
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http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html


• Európai virtuális egyetemek 
• Iskolák közötti elektronikus kapcsolatok és a tanárképzés fejlesztése  
• Átfogó akciók az e-tanulás elősegítésére Európában. 
 
Dokumentáció: 
http://www.elearningeuropa.info/doc.php?id=4552 
 

04.03.03.02 Információs és képzési lehetőségek 
munkavállalói szervezetek számára 

Ez az éves költségvetésben szereplő tétel a munkavállalói szervezetek 
információs és képzési lehetőségeit támogatja. (Ld. még a 14. fejezetet is.) 
 
Dokumentáció: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/newtenders/proposal_
2004_en.cfm 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docu
mentation_english&vm=detailed&sb=Title 
 

EU-USA együttműködés a felsőoktatásban és szakképzésben 
Ennek a programnak a keretein belül olyan transzatlanti együttműködési 
projektek kaphatnak támogatást, melyek tartalma lehet hallgatói mobilitás, 
csereprogramok, innovatív tantervek fejlesztése, tudományos-kutatási 
gyakorlatok, rövid intenzív programok, tanári kinevezések és más innovatív 
projektek, melyek témája lehet az új technológiák alkalmazása valamint a 
távoktatás. 
 
Dokumentáció: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-
usa/usa_en.html 
 

EU-Kanada együttműködés a felsőoktatásban és 
szakképzésben 
Ennek a programnak a keretében a következő tevékenységek kaphatnak támo-
gatást: innovatív nemzetközi tananyagok kidolgozása és terjesztése, hallgatói 
mobilitás valamint szervezeti kereteinek fejlesztése, tanárok, oktatók vezetők és 
más szakértők szervezett cseréje és kinevezése, valamint web alapú és 
számítógép-alapú technológiák közös kifejlesztése és terjesztése. 
 
Dokumentáció: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-
canada/canada_en.html 
 

ALFA Program 

Ez a program az EU és Latin-Amerika közötti oktatási együttműködést segíti, 
támogatja az egyetemek, iskolák, szakszervezetek és/vagy más, felnőtt- és 
továbbképzési tanfolyamok szervezésére szakosodott intézmények közötti 
együttműködést. 
 
Dokumentáció: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_en.htm 

http://www.elearningeuropa.info/doc.php?id=4552
http://europa.eu.int/comm/employment_social/newtenders/proposal_
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Foglalkoztatás & foglalkoztathatóság 
 
A foglalkoztatáspolitikáért továbbra is a Foglalkoztatási és Szociálpolitikai 
Főigazgatóság marad elsősorban a felelős, azonban szoros a kapcsolat az 
Oktatási és Kulturális Főigazgatóság által támogatott munkaerőpiaci képzési 
tevékenységekkel. Aktuális támogatási lehetőségek: 
 

04.02.12 EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgáltatások) 

Ez az alap az EURES hálózat működését támogatja, melynek feladata, hogy a 
foglalkoztatással kapcsolatos tanácsokat és információkat szolgáltasson a 
tagállamok számára, közvetítse a munkalehetőségekről és munkakeresőkről az 
információkat közösségi szinten és az egyes országok között, információcserét 
bonyolítson le a tagállamok között a munkaerőpiaci folyamatokról, valamint az 
élet- és munkakörülményekről. 
 
Dokumentáció: 
http://europa.eu.int/eures/index.jsp 
 

Leonardo da Vinci Program 

A Leonardo da Vinci Program a szakképzéssel foglalkozik, feladata az EU 
állampolgárok képességeinek és szaktudásának tökéletesítése.  (Részletesebben 
ld. a 12. fejezetben.) 
 
Dokumentáció: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
nardo2_en.html 
 

Európai Szociális Alap és Közösségi Kezdeményezések 

Az Európai Szociális Alap és Közösségi Kezdeményezések, elsősorban az EQUAL 
program, komoly hangsúlyt fektetnek a foglalkoztathatóság támogatására és 
tökéletesítésére. Az Európai Szociális alap 6. cikke több, a foglalkoztatással 
kapcsolatos kezdeményezést támogat. (Részletesebben ld. a 13. fejezetben.)   
 
Dokumentáció: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.ht
m 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/article_6-
en.htm 
 
 

Ipari kapcsolatok 
 
Több költségvetési sor foglalkozik az ipari kapcsolatokkal és a munkavállalói 
képviselettel. Jelenleg ide tartoznak: 
 

04.03.03.01 Ipari kapcsolatok és társadalmi párbeszéd 

Ez a támogatás az ágazatközi és ágazati társadalmi párbeszédet segítő 
intézkedéseket, továbbá az ipari kapcsolatok körébe tartozó tevékenységeket 

http://europa.eu.int/eures/index.jsp
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finanszíroz, főként olyanokat, melyek elősegítik az európai szintű 
információcserét és az európai szintű szaktudás kialakulását. Olyan 
intézkedéseket is tartalmaz, melyek a példamutató tapasztalatok és hálózatok 
fejlesztését segítik elő, valamint olyan tanulmányokat és projekteket, melyek a 
munkavállalók anyagi részvételét segítik elő. (Ld. még a 14. fejezetet.). 
 
Dokumentáció: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docu
mentation_english&vm=detailed&sb=Title 
 

04.03.03.02 Információs és képzési lehetőségek 
munkavállalói szervezetek számára 

Ez az éves költségvetési tétel a munkavállalói szervezetek információs és képzési 
lehetőségeit támogatja, melyek a belső piac szociális dimenzióját erősítő 
közösségi akció megvalósításából erednek. A tagjelölt országok társadalmi 
partnereinek részvételét is támogatja. (Ld. még a 14. fejezetet is.) 
 
Dokumentáció: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library 
 

04.03.03.03 A vállalkozások képviselőinek tájékoztatása, a 
velük folytatott konzultáció és részvételük a döntésekben 
Ez a költségvetési fejezet olyan tevékenységeket támogat, melyek segítik a több 
tagállam területén működő vállalkozások munkavállalói és munkáltatói képvise-
lőinek nemzetközi együttműködését a tájékoztatás, konzultáció és részvétel terü-
letén. A támogatás felhasználható a nemzetközi információs, konzultatív és a 
részvételi testületek képviselőinek képzésére is. (Ld. még a 14. fejezetet is.) 
 
Dokumentáció: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/l
ibrary?l=/vp2004001senglish&vm=detailed&sb=Title 
 
 

Szociális és környezeti ügyek 
 
A Bizottság a szociális és környezeti kérdések széles körével foglalkozó 
projekteket is támogat, beleértve a nemek közötti egyenlőség, diszkrimináció és 
szociális kirekesztés, a környezeti problémák valamint a munkahelyi egészség- 
és balesetvédelem kérdéseit. 
 

Közösségi Program a Nemek közötti Egyenlőségért (2001-
2005) 

A program célja a nemek közötti egyenlőség elősegítése, különös tekintettel a 
nemek közötti egyenlőség közösségi keretstratégiájának megvalósításához 
nyújtott segítségre és támogatásra. A program a stratégia különböző 
témaköreiben koordinálja, támogatja és finanszírozza nemzetközi horizontális 
tevékenységek megvalósítását. A program kiegészíti más EU programok és 
támogatások tevékenységét. (Részletesebben ld. a 16. fejezetben). 
 
Dokumentáció: 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docu
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library
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http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html 

 

Európai Szociális Alap és Közösségi Kezdeményezések 

Az Európai Szociális Alap és Közösségi Kezdeményezések, elsősorban az EQUAL 
program, komoly hangsúlyt fektetnek az egyenlőség elősegítésére.  
(Részletesebben ld. a 13. fejezetben). 
 
Dokumentáció: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.ht
m 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm 
 

Daphne II - EU program a gyermekek, fiatalok és nők elleni 
erőszak leküzdésére (2004-2008) 

 
A Daphne II program 2004-2008 között tart, teljes költségvetése 50 millió euró. 
Célja olyan szervezetek támogatása, melyek a gyermekek, fiatalok és nők elleni 
erőszak megelőzésére vagy leküzdésére, illetve a veszélyeztetett csoportok és az 
áldozatok védelmére dolgoznak ki intézkedéseket. Évente kétféle pályázati 
felhívást tesznek közzé: az egyiket specifikus projektekre (akárcsak az első 
Daphne programban), a másikat a meglevő eredmények terjesztésére és 
alkalmazására. A felhívásokat általában novemberben hirdetik meg, a nyertes 
projektek a következő év júliusában indulhatnak. 
 
Dokumentáció: 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/daphne/funding_da
phne_en.htm 
 

04.04.02.02 A társadalmi kirekesztés leküzdésére szolgáló 
közösségi cselekvési program (2002-2006) 

Ennek a költségvetési fejezetnek a célja egy többéves cselekvési program 
intézkedéseit finanszírozni, melyek célja a tagállamok közötti együttműködés 
ösztönzése a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem területén.  
 
Dokumentáció: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-
incl/calls_en.htm 
 

07.03.02 Közösségi akcióprogram az elsősorban a környezet-
védelem terén tevékenykedő nem-kormányzati szervezetek 
támogatására  
Ez az éves költségvetési fejezet azokat a nem kormányzati szervezeteket támo-
gatja, melyek a környezeti kérdésekkel és a fenntartható fejlődés kérdéseivel 
foglalkoznak. 
 
Dokumentáció: 
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm 
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04.03.05.01 Munkahelyi egészségvédelem, higiénia és 
biztonság  

Ennek a támogatási forrásnak az a feladata, hogy biztosítsa a munkahelyi 
egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos EU irányelvek megfelelő 
alkalmazását, valamint biztosítsa a társadalmi partnerek (munkavállalók és 
munkáltatók) részvételét az erről szóló közösségi politika előkészítésében, 
megfogalmazásában és végrehajtásában. 
 
Dokumentáció: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/health_safety/index_en.ht
m 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/tender_en.html 
 
 

Információs társadalom 
 
Sok programban szerepelnek az információs társadalommal kapcsolatos témák, a 
technológiai újítástól az online tanulásig igen széles kört fedve le. Íme néhány az 
ezzel kapcsolatos támogatási lehetőségek közül: 
 

Hatodik Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs 
Keretprogram 

Ugyan ez a program elsősorban a technológiafejlesztéssel foglalkozik, az Infor-
mációs társadalom technológiák program hangsúlyt helyez az oktatásra és 
képzésre is, valamint az új technológia alkalmazásának társadalmi hatásaira. 
(Részletesebben ld. a 17. fejezetben.) 
 
Dokumentáció: 
http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm 
 

eTen Program 
Az eTEN az Európai Közösség programja, melynek célja a telekommunikációs 
hálózatokra alapozott transzeurópai szolgáltatások (e-szolgáltatások) bevezeté-
sének támogatása. Elsősorban a közszolgáltatásokkal foglalkozik, különösen 
azokon a területeken, ahol Európa helyzeti előnyben van.  
 
Dokumentáció: 
http://europa.eu.int/information_society/activities/eten/index_en.htm 
 

Leonardo da Vinci Program 

A Leonardo da Vinci Program a szakképzéssel foglalkozik, feladata az EU 
állampolgárok képességeinek és szaktudásának tökéletesítése. A program 
hangsúlyt helyez a multimédia eszközök használatára valamint a távoktatásra is. 
(Részletesebben ld. a 12. fejezetben.) 
 
Dokumentáció: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
nardo2_en.html 
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Socrates Program 

A Socrates Program az iskolák, egyetemek és a felnőttoktatás területén 
támogatja az innovációt és nemzetközi együttműködést, egyik részterülete a 
távoktatás.  (Részletesebben ld. a 12. fejezetben.) 
 
Dokumentáció: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html 
 

eTanulás Program 

Az eTanulás program több, magas prioritású területtel kapcsolatos akciót foglal 
magában, melyeknek stratégiai jelentőségük van az Információs és 
Kommunikációs Technológiák hatékony integrálásában az európai oktatási és 
képzési rendszerek modernizációja érdekében, melynek célja a tudásalapú 
társadalom felé való elmozdulás. 
A programnak négy alapvető eleme van: 
 
• A digitális írástudás elterjedésének segítése 
• Európai virtuális egyetemek 
• Iskolák közötti elektronikus kapcsolatok és a tanárképzés fejlesztése  
• Átfogó akciók az e-tanulás elősegítésére Európában. 
 
Dokumentáció: 
http://www.elearningeuropa.info/doc.php?id=4552 
 
 

Nyelv és kultúra 
 
A Bizottság számos olyan kezdeményezést támogat, melyek az európai 
kultúrával és örökséggel, nyelvtanulással valamint az európai kisebbségi nyelvek 
és kultúrák védelmével foglalkoznak. 
 

Kultúra 2000 Program (2000-2006) 

A Kultúra 2000 program célja a kultúrák közötti párbeszéd, a történelmi és 
kulturális ismeretek, a kultúra nemzetközi dimenziójának, a kulturális sokszínű-
ségnek, művészi alkotásoknak támogatása és ösztönzése, az örökség 
támogatása. A program a kultúrát a társadalmi integráció és a társadalmi-
gazdasági fejlődés fontos tényezőjének tekinti. 
 
Dokumentáció: 
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html 
 

Leonardo da Vinci Program 

A Leonardo da Vinci Program a szakképzéssel foglalkozik, feladata az EU 
állampolgárok képességeinek és szaktudásának tökéletesítése, ide értve a 
nyelvtanulást is. (Részletesebben ld. a 12. fejezetben.) 
 
Dokumentáció: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
nardo2_en.html 
 

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
http://www.elearningeuropa.info/doc.php?id=4552
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo


Socrates Program 

A Socrates Program az iskolák, egyetemek és a felnőttoktatás területén 
támogatja az innovációt és nemzetközi együttműködést, egyik részterülete a 
nyelvoktatás.  (Részletesebben ld. a 12. fejezetben.) 
 
Dokumentáció: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html 
 

15.04.03.02 Regionális és kisebbségi nyelvek és kultúrák 
támogatása és védelme  

Ennek a költségvetési fejezetnek az a célja, hogy a közösség regionális nyelveit 
és kultúráit támogató és védelmező tevékenységeket támogassa. A program 
körébe tartoznak az olyan kisebbségi nyelvek is, melyek nem kötődnek egy adott 
régióhoz, mint például a jiddis és a cigány nyelv. Feladata ezen felül, hogy a 
közép- és kelet-európai valamint az EU tagországok kisebbségi kulturális 
csoportjai közötti csereprogramokat is segítse.  
 
Dokumentáció: 
http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/langmin/langmin_
en.html 
 
 

Együttműködés és fejlesztés 
 
Az EU számos nemzetközi együttműködési programot támogat olyan 
országokkal, melyek nem tagjai a Közösségnek. Támogatást kaphatnak 
elsősorban nem kormányzati szervezetek (NGOk) az Európa Unión kívüli 
fejlesztési együttműködési tevékenységeikhez is, egyebek között oktatási és a 
társadalmi fejesztés területén. A kooperációs és fejlődési kezdeményezésekről 
további információk a 18. fejezetben és a következő web címeken találhatók: 
 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/index.htm 
 

EU-US együttműködés a felsőoktatásban és szakképzésben 

Ennek a programnak a keretein belül olyan transzatlanti együttműködési 
projektek kaphatnak támogatást, melyek tartalma lehet hallgatói mobilitás, 
csereprogramok, innovatív tantervek fejlesztése, tudományos-kutatási 
gyakorlatok, rövid intenzív programok, tanári kinevezések és más innovatív 
projektek, melyek témája lehet az új technológiák alkalmazása valamint a 
távoktatás. 
 
Dokumentáció: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-
usa/usa_en.html 
 

EK-Kanada együttműködés a felsőoktatásban és 
szakképzésben 

Ennek a programnak a keretében a következő tevékenységek kaphatnak 
támogatást: innovatív nemzetközi tananyagok kidolgozása és terjesztése, 

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/langmin/langmin_
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/index.htm
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/euusa/usa_en.html


hallgatói mobilitás valamint szervezeti kereteinek fejlesztése, tanárok, oktatók, 
vezetők és más szakértők szervezett cseréje és kinevezése, valamint web alapú 
és számítógép-alapú technológiák közös kifejlesztése és terjesztése. 
 
Dokumentáció: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-
canada/canada_en.html 
 

ALFA Program 

Ez a program az EU és Latin-Amerika közötti oktatási együttműködést segíti, tá-
mogatja az egyetemek, iskolák, szakszervezetek és/vagy más, felnőtt- és 
továbbképzési tanfolyamok szervezésére szakosodott intézmények közötti 
együttműködést. 
 
Dokumentáció: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_en.htm 

 

19.08.02 MEDA Program 
Ez a program a nem EU-tag mediterrán országok gazdasági és társadalmi 
szerkezet reformjához nyújt támogatást. Az Euromed Mediterrán Párbeszéd 
alprogram (2004-2005) különösen számot tarthat a szakszervezetek és a 
társadalmi és gazdasági területen aktív civil szervezetek érdeklődésére. Célja a 
Földközi tenger két partján élők közötti információcsere és aktív párbeszéd 
elősegítése. (Ld. még a 18. fejezetben.) 
 
Dokumentáció:  
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm  
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/meda.htm  
 

21.03.17 Európai újjáépítési és fejlesztési program Dél-
Afrikában - EPRD 

Ez a program a helyi közösségek és szakszervezetek részvételével a munkahely-
teremtés, oktatás és képzés valamint az egészségügy területén folytatott 
tevékenységeket támogatja. 
 
Dokumentáció: 
http://europa.eu.int/comm/development/index_en.htm 
 

21.02.06 A nemek közötti egyenlőség előmozdítása a 
fejlesztési együttműködések során 

A program támogatja a nemek közötti esélyegyenlőség általános elvének 
érvényesítését a fejlesztési együttműködés valamennyi területén. Támogatást 
nyújt a fejlődő országok azon állami- és magánszerveinek, amelyek a nemek 
közötti egyenlőség előmozdításának feladatát és kezdeményezését maguk is fel 
tudják vállalni. 2004. évi prioritása a nőknek a nem agrár szektorokban való 
elhelyezkedésének segítése volt. 
 
Dokumentáció: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eucanada/canada_en.html
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/meda.htm
http://europa.eu.int/comm/development/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl


 

21.02.13 Decentralizált együttműködés 

A program olyan fenntartható fejlesztési kezdeményezéseket támogat, melyek 
célja a civil társadalom erősítése és sokszínűvé tétele és a helyi demokrácia 
erősítése a fejlődő országokban. Intézményfejlesztést, felvilágosító kampányokat 
és képzési lehetőségeket is támogat.  
 
Dokumentáció: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/cdc_page_en.ht
m 
 

21.02.17 A fejlődő országokkal folytatott kulturális 
együttműködés 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl 
 

21.02.03 A közvélemény mozgósítása a fejlődés érdekében 
 
Ez a költségvetési fejezet a fejlődő országok fejlesztési kérdéseiről szóló 
tájékoztató kampányokat támogat. Célja továbbá a fejlesztési célokra szánt 
európai támogatások mobilizálása. (Ld. még a 18. fejezetben.) 
 
Dokumentáció: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/pvd_page_en.ht
m 
 

CARDS Program 

Ennek a programnak a célja a nyugat-balkáni térség stabilitásának és békéjének 
elősegítése. Támogatja a nyugat-balkáni országok (Albánia, Bosznia és 
Hercegovina, Horvátország, Szerbia, Montenegró valamint Macedónia) 
részvételét a Stabilizációs és Társulási Folyamatban. (Ld. a 18. fejezetben.) 
 
Dokumentáció: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/cards/foreword_en.ht
m 
 
 

Demokrácia és emberi jogok 
 
Az Európai Unió mindig is szem előtt tartotta a demokrácia és az emberi jogok 
kérdését, tagállamaiban csakúgy, mint harmadik országokkal való 
kapcsolataiban. Az elmúlt évek egyik legfontosabb tevékenysége a Közép- és 
Kelet Európai államoknak, valamint a volt Szovjetunió, a Független Államok 
Közössége tagországainak demokratizálódásához nyújtott támogatás volt, melyet 
régebbi programok, a PHARE és TACIS keretében nyújtottak. A 18. fejezet 
részletesebben ismerteti, hogy jelenleg milyen támogatási lehetőségek léteznek 
az ebben a régióban folytatott munkához. További információk találhatóak az 
alábbi címen azokról a közösségi programokról, melyek a demokrácia és az 
emberi jogok érdekében folytatott munkát támogatják: 
 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/cdc_page_en.ht
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/pvd_page_en.ht
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/cards/foreword_en.ht


http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm 
 
 

Tanulmány- és csereutak 
 
Az eddig felsorolt programokból igen sok támogatja a különböző európai 
országok közötti tanulmány- és csereutak valamint értekezletek szervezését. A 
szakszervezetek számára ezek a lehetőségek fontosak lehetnek akár 
önmagukban, akár a projekttervezés és kapcsolatépítés kezdeti fázisaként. Ilyen 
programok: 
 

04.03.03.01 Ipari kapcsolatok és társadalmi párbeszéd 

Dokumentáció: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm 
 

04.03.03.03 A vállalkozások képviselőinek tájékoztatása, a 
velük folytatott konzultáció és részvételük a döntésekben 

Dokumentáció: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm 
 

Leonardo da Vinci Program 
Dokumentáció: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
nardo2_en.html 
 

Socrates Program 

Dokumentáció: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html 
 

Ifjúság Program 
Dokumentáció: 
http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html 
 
 
Ebben a fejezetben csak egy reprezentatív mintát sorolhattunk fel a kézikönyv 
írásának pillanatában rendelkezésre álló támogatásokból. Részletesebb és 
naprakész információt találhatunk itt: 
 
ETUCO EU Információs Szolgálatának Könyvtára 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library 
 
vagy az érintett Főigazgatóságok által fenntartott web oldalakon. Ezek listája az 
5. függelékben található. 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library


 12. fejezet 
 

Oktatási és képzési programok 
 
 
Ebben a fejezetben az oktatással és képzéssel foglalkozó két nagy európai 
programmal: a SOCRATES és a LEONARDO DA VINCI II programmal 
foglalkozunk. Mindkét program 2006-ban ér véget. A fejezet vége felé 
ismertetjük az ezzel a területtel kapcsolatos tervek jelenlegi állását. 
 
 

Socrates Program II. fázis (2000-2006) 
 
A Socrates Program az európai oktatási innovációt és nemzetközi 
együttműködést támogatja. Ez magában foglalja az iskolai és egyetemi 
oktatáson kívül a felnőttoktatást is. Az oktatási tanulmány- és csereutak 
támogatásán túl a Socrates program kiemelt figyelmet szentel a nyelvtanulásnak 
és a nyitott- és távoktatásnak is. 
 
 

Előzmények 

 
A Socrates Programról szóló első döntés 1995 márciusában született meg. A 
program számos korábbi közösségi program folytatása és kiterjesztése volt, 
többek között az Erasmus (felsőoktatás), a Lingua (nyelvoktatás), az Eurydice 
hálózat (információcsere) és az Arion (tanulmányutak) programoké. 
 
A Socrates Program I. fázisának átfogó célja az oktatás – gyermek-, ifjúsági- és 
felnőttoktatás – színvonalának és relevanciájának javítása volt, egyrészt az 
Európán belüli együttműködés támogatásával, másrészt az Európai Unióban 
rendelkezésre álló tanulási lehetőségek hozzáférhetőségének javításával. 
 
A Socrates I. fázisának számos célja volt: 
 
• Megerősíteni az európai állampolgárságot 
• Elősegíteni az EU nyelveinek tudását 
• Elősegíteni az EU oktatási intézményei közötti együttműködést 
• Ösztönözni az oktatók és tanulók mobilitását az EU-n belül, ezzel is segítve az 

oktatást és tanulást 
• Ösztönözni az iskolai tanulók közötti kapcsolatokat az EU-n belül és támogatni 

az oktatás európai dimenziójának kialakulását 
• Kiépíteni az oktatási együttműködés nyitott európai térségét  
• A nyitott- és távoktatás ösztönzése 
• Ösztönözni az oktatással kapcsolatos információk és tapasztalatok cseréjét az 

EU-n belül. 
 
A Socrates I. fázisa a támogatási lehetőséget hat meghatározott tevékenységi 
területhez kapcsolta: 
 
• Felsőoktatás (Erasmus) 
• Iskolai oktatás (Comenius) 



• Nyelvtanulás (Lingua) 
• Nyitott és távoktatás 
• Felnőttoktatás 
• Az oktatási intézményekkel és politikával kapcsolatos információk és 

tapasztalatok cseréje 
 
A Socrates I. fázis keretében többféle tevékenységre lehetett támogatást kérni. 
Ezek közé tartoztak: 
 
• Nemzetközi projektek 
• Hálózatok, partnerkapcsolatok és egyesületek 
• Dolgozók / hallgatók cseréje és mobilitási kezdeményezések 
• Nemzetközi tanfolyamok oktatók részére 
• Tanulmányutak, projekt előkészítése vagy tapasztalatcsere céljából 
• Tanulmányok, elemzések, útmutatók készítése, valamint adatgyűjtés. 
 
A Socrates II. fázisának létrehozásáról a végső döntés 2000. január 24-én 
született meg. Ez egyrészt folytatja, másrészt tovább is fejleszti az I. fázis 
tevékenységeit. 
 

Célok 

 
Annak tiszteletben tartása mellett, hogy a nemzeti oktatási és képzési rendszer 
tartalma és szervezése a tagországok feladatkörébe tartozik, a Socrates II. 
fázisának a célja, hogy 
 
“[…] hozzájáruljon az európai tudás terjesztéséhez az oktatás és képzés európai 
dimenziójának fejlesztése által, az egész életen át tartó tanulás támogatásával, 
mely egyaránt támaszkodik a formális és informális oktatásra és képzésre. 
Támogatja az olyan tudás, készségek és szaktudás megszerzését, melyek 
várhatóan elősegítik a polgárok aktivitását és javítják munkaerőpiaci esélyeiket.” 
 
Két alapeszme kap tehát hangsúlyt: az egész életen át tartó tanulás támogatása 
és “a tudás Európájának” megteremtése. 
 
A Socrates II. fázisának alapvető céljait így fogalmazhatjuk meg: 
 
• Erősíteni az oktatás valamennyi szintjének európai dimenzióját  
• Tökéletesíteni az európai nyelvek ismeretét 
• Elősegíteni az oktatás valamennyi területén az együttműködést és mobilitást 
• Ösztönözni az oktatási innovációt  
• Minden szektorban elősegíteni az esélyegyenlőséget. 
 

Pályázati felhívások és részvétel 

 
Az Európai Bizottság minden évben pályázati felhívást tesz közzé, a program 
egyes akcióinak ütemezése azonban eltérő. 
 
Ezért azt javasoljuk, hogy alaposan olvassák el az adott év pályázati felhívását, 
és gyakran nézzék meg az ütemtervet és a határidőket. Ezeket az információkat 
a következő Internet címen lehet megtalálni: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html 
 

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html


Résztvevő szervezetek 

 
A programban részt vehet minden olyan szervezet, mely a felnőttoktatásban 
tevékenykedik, akár a formális oktatási rendszer részeként, akár informális 
oktatást nyújtó szervezetként, így a szakszervezetek is. 
 
Az egyes akciók és részakciók esetében további szervezetek is részt vehetnek. 
Ezeket a kategóriákat az érintett akció Útmutató a pályázók számára c. 
Dokumentuma sorolja fel, melyet a Socrates honlapján 11 nyelven lehet 
megtalálni. 
 

Résztvevő országok 

 
A Socrates II-ben a következő országok vehetnek részt: az EU 25 tagállama, az 
EFTA országok: Izland, Liechtenstein és Norvégia, valamint Bulgária, Románia, 
Törökország. 
 

A Socrates II fázisának akciói 
 
A Socratesnek jelenleg nyolc tevékenységi területe van (ezeket hívják "akciók"-
nak), szemben a korábbi hattal: 
 

Iskolai oktatás (Comenius) 

Ezen belül: 
• Iskolák közötti együttműködés 
• Az iskolai oktatásban foglalkoztatottak alap- és továbbképzése 
• Az iskolák közötti együttműködéshez kapcsolódó, valamint az iskolai 

oktatásban foglalkoztatottak továbbképzésével kapcsolatos hálózatok 
 

Felsőoktatás (Erasmus) 

Ezen belül: 
• Európai egyetemközi együttműködés 
• Hallgatók és egyetemi oktatók mobilitása 
• Tematikus hálózatok 
 

Felnőttoktatás és egyéb oktatási formák (Grundtvig) 

Nyelvoktatás és tanulás (Lingua) 

Oktatás és multimédia (Minerva) 

Megfigyelés és innováció 

Közös akciók más programokkal 

Kísérő intézkedések 

 
Ezen akciók keretében a következő nemzetközi tevékenységekre nyújtható 
támogatás: 



 
• Az oktatásban részt vevők európai nemzetközi mobilitása 
• Az információs és kommunikációs technológia használata az oktatásban 
• A tapasztalatcserét és a jó gyakorlat terjesztését elősegítő hálózatok 

kialakítása 
• A nyelvtudást és a különböző kultúrák megértését segítő tevékenységek  
• Olyan nemzetközi partnerkapcsolaton alapuló innovatív kísérleti projektek, 

melyek célja az oktatás megújítása és színvonalának emelése 
• Közösségi referencia-anyagok folyamatos tökéletesítése a következő 

módokon 
o A nemzeti oktatáspolitikák megfigyelése és elemzése 
o A jó gyakorlat és innováció megfigyelése és terjesztése 
o Átfogó információcsere. 

 
A Bizottság minden egyes pályázati felhívásban külön prioritásokat határozhat 
meg. Azt javasoljuk, hogy mindig alaposan olvassák el az adott évre vonatkozó 
pályázati felhívás szövegét. 
 

A program irányítása és a pályázatok benyújtása 

 
A Socrates programot elsősorban a valamennyi résztvevő országban felállított 
Nemzeti Ügynökségek (Irodák) irányítják. Az irodák címe megtalálható a 
Socrates honlapján: http://europa.eu.int/comm/education/socrates/nat-
est.html 
 
Más programokhoz hasonlóan a Socrates esetében is van centralizált és 
decentralizált eljárás. Általában valamennyi akció, mely cseréket, 
tanulmányutakat vagy mobilitást tartalmaz, a decentralizált eljárás alá tartozik, 
azaz a tagállamok döntenek róluk. 
 
A centralizált akciók esetében az Európai Bizottság hozza meg a döntéseket. 
Általában ide tartoznak a többoldalú együttműködések, a hálózatok, a Lingua és 
Minerva akciók, valamint a kísérő intézkedések. 
 
A tagállamokat ebben a munkában a Nemzeti Socrates Ügynökségek (Irodák) 
segítik, míg az Európai Bizottság munkáját a brüsszeli Technikai Segítségnyújtási 
Iroda segíti: 
 
Socrates, Leonardo & Youth Technical Assistance Office 
Rue Colonel Bourg 139 
B - 1140 Brussels 
Tel: +32.2.2330111 
Fax: +32.2.2330150 
Email: info@socleoyouth.be 
 
Egyes akciók esetében a Bizottság kétlépcsős eljárást követ a pályáztatásban: 
először egy előpályázatot kell benyújtani, majd, ha ezt elfogadták, kell 
benyújtani a teljes pályázatot. 
 

A szakszervezetek és a Grundtvig Akció 

 
Egyes szakszervezeteket érdekelhet, hogy a munka világával kapcsolatos 
témákban közös projekten dolgozzanak együtt iskolákkal vagy egyetemekkel, de 

http://europa.eu.int/comm/education/socrates/natest.html


a szakszervezetek számára minden bizonnyal a felnőttoktatással foglalkozó 
Grundtvig akció tarthat számot a legnagyobb érdeklődésre. Éppen ezért érdemes 
bemutatnunk ennek az akciónak az általános paramétereit, úgy, ahogy a 
Socrates II. fázisát létrehozó döntésben szerepelnek. 
 
• A Grundtvig célja, hogy támogassa az egész életen át tartó tanulás európai 

dimenzióját, hogy a nemzetközi együttműködések erősítésével hozzájáruljon 
az innovációhoz és javítsa a különböző felnőttoktatási formák 
hozzáférhetőségét, elérhetőségét és színvonalát, valamint elősegítse a 
nyelvtanulást. A Grundtvig célcsoportja azok a felnőttek, akik tudást és 
kompetenciákat szeretnének szerezni az iskolarendszeren belül vagy azon 
kívül, vagy önálló tanulás segítségével, ezáltal tökéletesítik más kultúrákról 
szóló ismereteiket, javulnak munkaerőpiaci esélyeik, erősítik tanulási 
készségeiket, és így teljesebb és aktívabb szerepet játszhatnak a 
társadalomban. 

• Olyan nemzetközi projektek kaphatnak anyagi támogatást, melyek célja, 
hogy segítsék: 

 
o a felnőttek egyéni igényét és részvételét az egész életen át tartó 

tanulási tevékenységekben 
o az alapvégzettség vagy szakképzettség nélküli személyek 

szaktudáshoz jutását vagy létező szaktudásának frissítését 
o innovatív kezdeményezések és jó példák kidolgozását, cseréjét és 

terjesztését, ezen belül oktatási modulok és a hozzájuk tartozó 
tananyag kidolgozását és terjesztését 

o információs és tanácsadó szolgáltatások kialakítását felnőtt tanulók 
és a felnőttoktatást végzők számára, ezen belül pályaorientációs és 
pályaválasztási tanácsadó szolgáltatások fejlesztését is 

o a felnőtt tanulók tudásának, képességeinek és kompetenciáinak 
mérésére, validációjára vagy tanúsítására szolgáló eszközök és 
módszerek kifejlesztését, ide értve az önállóan vagy az 
iskolarendszeren kívül szerzett ismereteket is 

o a felnőttoktatásban tanulók vagy dolgozók idegennyelv-tudásának 
(EU nyelvek tudásának) tökéletesítését, vagy nemzetközi ismereteik 
bővítését  

o a felnőttoktatásban dolgozók alap- és továbbképzésének fejlesztését 
o a felnőttoktatásban dolgozók vagy a oktatók képzésében részt 

vevők tanulmányútjait és csereútjait 
o különleges tanulási igényű felnőtteket megcélzó projekteket. 

 
• A Grundtvig keretén belül külön bátorítják az olyan európai hálózatok 

kialakítását, melyek erősítik a felnőttoktatásban és az egész életen át tartó 
tanulásban részt vevő különböző szereplők közötti kapcsolatokat, hogy 
segítse együttműködésüket közös érdeklődésre számot tartó kérdésekben és 
emelje az oktatás európai dimenziójával kapcsolatos tudatosságot. 

 

Nemzetközi együttműködés a Grundtvigban 

 
A Grundtvig keretén belül az számít nemzetközi együttműködésnek, melyben 
legalább 3 országból vesznek részt szervezetek. Hálózatok esetében ez a 
minimum 6. A partnerek közül legalább egynek EU tagországbelinek kell lennie. 
 
 



További információk: 
 
• Az Európa Bizottság honlapja a Socrates programról 

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html  
• Az Oktatási és Kulturális főigazgatóság honlapja az Oktatást, Képzést és 

Fiatalokat érintő stratégiai kérdésekről 
http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html 

• Az ETUCO EU Információs Könyvtára 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm 

 
 

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm


LEONARDO DA VINCI II Program (2000-2006) 
 
A Leonardo da Vinci Program a szakképzéssel foglalkozik, feladata az EU 
polgárok képességeinek és szaktudásának tökéletesítése valamint a szakmai 
továbbképzés színvonalának és hozzáférhetőségének javítása nemzetközi 
együttműködéssel megvalósított tevékenységek segítségével.  
 

Előzmények 

 
A Leonardo da Vinci programot először 1994 decemberében fogadták el egy 
ötéves időszakra (1995-99). 1999-ben az Európai Tanács úgy döntött, hogy 
létrehozzák a program második fázisát, melyet Leonardo II néven ismerünk. A 
Leonardo II. a 2000. január 1. - 2006. december 31. közötti időszakot fedi le, 
teljes költségvetése 1 150 millió euró. 
 
Ahogy azt a nyolcadik fejezetben megállapítottuk, az 1995-1999 közötti 
időszakban az Európa Unió oktatási és szakképzési politikáját nagymértékben 
befolyásolta az információs technológiák alkalmazásának fejlődése. Több kezde-
ményezés foglalkozott a multimédia technológiával, az információs és 
kommunikációs technológiák használatával a távoktatásban, valamint a 
tudásmenedzsment és –fejlesztés szerepével. Ugyanakkor hangsúlyt helyeztek 
az egész életen át tartó tanulás gondolatára is. 
 
Ezek a kezdeményezések, valamint néhány, a Hetedik fejezetben már említett 
kulcsfontosságú politikai dokumentum, többek között a Fehér Könyv az 
Oktatásról és Képzésről, jelentős mértékben hatottak a Leonardo II program 
megformálásának folyamatára. Ezért a Leonardo II-t olyan programnak tekintik, 
mely jelentős mértékben hozzájárul a "tudás Európájának" létrehozásához 
azáltal, hogy az oktatás és szakképzés területén fejleszti az együttműködést, 
egyúttal segíti az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos irányelveket. 
 

Célok 

 
A Leonardo II Program három általános célja a következő: 
 
• A szakmai készségek és szaktudás fejlesztése a szakmai alapképzés bármely 

szintjén részt vevők, különösen a fiatalok körében; ami elérhető többek 
között a munkához kapcsolódó szakképzéssel és szakmai gyakorlattal, 
melynek célja a munkaerőpiaci esélyek javítása, valamint a szakmai 
integráció és reintegráció megkönnyítése. 

• A szakmai továbbképzés színvonalának emelése, és az egész életen át tartó 
képzés jegyében mind szélesebb társadalmi rétegek bevonása ebbe a képzési 
formába, szem előtt tartva a rugalmasság növelését és fejlesztését, különös 
tekintettel a technológiai és munkaszervezési változásokhoz való 
alkalmazkodás szükségességére. 

• A szakképzés szerepének segítése és erősítése az innováció folyamatában, 
ezzel is  támogatva a versenyképességet és vállalkozói kedvet; különösen 
nagy figyelmet fordítva a szakképzési intézmények – ide értve az 
egyetemeket is – és a vállalkozások, főként a kis- és közepes méretű 
vállalkozások közötti együttműködés támogatására. 

 



A két első céllal kapcsolatban külön prioritást kap a pályaorientáció és a pálya-
választási tanácsadás újszerű megközelítése. 
 
A három cél elérése közben külön figyelmet kell szentelni az olyan javaslatoknak, 
melyek: 
 
• olyan gyakorlatot fejlesztenek ki, ami a munkaerőpiacon leginkább hátrányos 

helyzetben levők, többek között a fogyatékossággal élők szakképzéshez való 
hozzáférését segíti  

• a nemek közötti esélyegyenlőséget segítik elő a szakképzéshez való hozzá-
jutásban tapasztalható diszkrimináció megszüntetésével. 

 
A Bizottság “Az egész életen át tartó tanulás európai térségének a 
megvalósítása”74 közleményének elfogadása óta szoros kapcsolatot várnak el a 
Leonardo program, az Európai Foglalkoztatási Stratégia és a többi olyan 
közösségi eszköz között, melyek az egész életen át tartó tanulás európai 
térségének megvalósítását szolgálják. 
 
Figyelmet kell szentelni a társadalmi párbeszéd területén európai szinten 
bekövetkezett változásoknak is, különösen azóta, hogy a társadalmi partnerek 
megjelentették a kompetenciák és képesítések egész életen át tartó fejlesztését 
segítő akciók keretprogramja75 című dokumentumot. 
 
A tagjelölt országok részvétele pozitívumnak számít a projekt minőségének 
elbírálásakor. 
 

Pályázati felhívások és részvétel 

 
A program gyakorlati megvalósítása során az Európai Bizottság több önálló 
pályázati felhívást tesz közzé. Valamennyi pályázati felhívásban meghatározza a 
pályázatok benyújtásának éves határidejét. A pályázati felhívás tartalmazza az 
adott időszakra vonatkozó külön prioritásokat. 
 
Pályázatot nyújthatnak be a következő szervezetek: vállalatok és vállalkozások, 
társadalmi partnerek, szakképző intézmények, egyetemek, közigazgatási szervek 
és kutatóintézetek, önkéntes szervezetek és non-profit szervezetek. 
 
A Leonardo II az EU tagországokon kívül is több ország előtt nyitva áll. A 
következő országok vehetnek részt benne: 
 
• Az Európai Unió valamennyi tagországa. 
• Az Európai Szabadkereskedelmi Társulás azon országai, melyek tagjai az 

Európai Gazdasági Térségnek (EFTA/EGT) – tehát Norvégia, Izland és 
Liechtenstein. 

• A tagjelölt országok: Románia, Bulgária és Törökország. 

                                      
74 Ld.: http://europa.eu.int/comm/education/policies/lll/lll_en.html 
75 Letölthető: www.etuc.org/EN/Dossiers/colbargain/lll.cfm 

http://europa.eu.int/comm/education/policies/lll/lll_en.html


 

Speciális Közösségi Intézkedések a Leonardo II program 
keretén belül 
 
A fenti célok elérésének érdekében a Leonardo II program öt tevékenységi körre 
(pályázattípusra) oszlik: 
 

1. Mobilitás 

Nemzetközi mobilitási projektek támogatása szakmai képzésben részt vevők, 
főként fiatalok, valamint oktatók részére. 
 
A következő tevékenységek kaphatnak közösségi támogatást: 
 
a) (változó időtartamú) nemzetközi külföldi gyakorlati képzési projektek előké-

szítése és megvalósítása a következő kedvezményezettek számára: 
o szakmai alapképzésben részt vevők, főként pályakezdő fiatalok, 
o felsőoktatásban tanuló diákok, 
o fiatal dolgozók. 

 
Ha csak lehet, a mobilitás részeként el kell ismerni a képzés során 
megszerzett készségeket és tudást, a küldő országban érvényes szabályok 
alapján. 

 
Azok a külföldi gyakorlati képzési projektek, melyekben fogadóintézményként 
részt vesznek kis- és közepes méretű vállalkozások vagy kézművesek, alább 
részletezett külön anyagi támogatást is kapnak. 

 
b) (Változó időtartamú) nemzetközi csereprogramok szervezése vállalkozások és 

szakképzési intézmények vagy egyetemek között: 
o a vállalati szektorból személyzeti vezetők (HR menedzserek), valamint 

szakképzés tervezők és irányítók számára, főként oktatók és 
foglalkoztatási tanácsadók számára, 

o szaknyelvi oktatók és tanácsadók számára, ideértve egyrészt a vállalati 
szférában, másrészt a specializált szaknyelvet oktató intézményekben 
– többek között egyetemeken –, illetve szakképző intézményekben 
tevékenykedőket. 

 
A Bizottság által javasolt témákban a CEDEFOP által szervezett szakmai 
tanulmányutak a szakképzésben dolgozó szakértők számára. 

 

Elnyerhető támogatás 

A Közösség pénzügyi hozzájárulása ezen a körön belül egy fő számára egy 
nemzetközi csereút vagy képzés esetére nem lehet több 5000 eurónál – ez a 
maximális összeg a maximális megengedett időtartamnak felel meg. A maximális 
megengedett összeget fogyatékos résztvevő esetében túl lehet lépni. 
 
Ezen pályázattípusban a Bizottság minden tagállam számára éves keretet 
biztosít. 
 



2. Kísérleti projektek 

Olyan nemzetközi kísérleti projektek támogatása, melyek célja új módszerek, 
eszközök bevezetése és terjesztése a szakképzésben, illetve a szakképzés 
színvonalának emelése; beleértve az információs és kommunikációs technológiák 
szakképzésben való alkalmazását célzó tevékenységeket is. 
 
Közösségi támogatás adható olyan nemzetközi kísérleti projektek tervezésére, 
kidolgozására, tesztelésére és értékelésére, melyek célja újítások kifejlesztése 
és/vagy elterjesztése a szakképzésben. Ezek a nemzetközi projektek 
törekedhetnek a szakképzés színvonalának emelésére, új szakképzési módszerek 
kidolgozására, valamint az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos 
pályaorientáció fejlesztésére. 
 
A nemzetközi kísérleti projekteknek hozzá kell járulniuk: 
 
• az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásához a szakképzési 

tevékenységekben és a szakképzési anyagokban 
• a szakképzésben részt vevők minél szélesebb köre számára hozzáférhetővé 

tenni az információs és kommunikációs technológiákat is használó új 
eszközöket, szolgáltatásokat és más szakképzési anyagokat 

• az információs és kommunikációs technológiák használatával segíteni a 
nemzetközi nyitott és távoktatási szakképzési hálózatok kialakulását 
(multimédiás oktatási segédanyagok, honlapok, távoktatás tartása) 

• az új munkahelyzetek (pl. távmunka) követelményeinek megfelelő új szak-
képzési programok kidolgozásához, teszteléséhez és validációjához 

• a szakképzési információ és pályaválasztási tanácsadás innovatív eszközeinek 
kifejlesztéséhez, az egész életen át tartó tanulással összefüggésben. 

 
Ezen a körön belül egy projekt maximum három évre kaphat közösségi 
támogatást. 
 
Fontos megjegyezni, hogy a program nem a képzés megtartását támogatja, 
hanem a kézzelfogható termékeket (azaz tananyagok, módszertan, szemlélet). 
Ugyanakkor támogatás kérhető a tananyagok és módszerek tesztelésére. 
 
Kiemelt támogatást fog kapni néhány, közösségi szinten különösen fontos 
témával foglalkozó un. tematikus projekt. Ezeket a témákat az egyes pályázati 
felhívásokban határozzák meg. 2005-2006-ra a következő két témát 
választották: 
 
• Kredit transzfer a szakoktatásban és szakképzésben 
• A nem-formális és informális tanulás elismerése. 
 

Elnyerhető támogatás 

Az Európai Közösség a nemzetközi kísérleti projektek elszámolható költségeinek 
legföljebb 75 %-át fizeti, évente és projektenként maximum 200 000 eurót. A 
tematikus akciók esetében évente és projektenként 300 000-re lehet emelni a 
maximális támogatást. 
 

3. Nyelvi készségek 

 
Olyan projektek számára nyújtott támogatás, melyek a szakképzés keretén belül 
segítik a nyelvi és kulturális készségek fejlesztését. 



 
Olyan nemzetközi kísérleti projektek kaphatnak támogatást az Európai 
Közösségtől, melyek célja a nyelvi készségek fejlesztése a szakképzés keretein 
belül. Kiemelt figyelmet fordítanak az olyan nyelvekkel foglalkozó projektekre, 
melyeket szűkebb körben használnak és tanítanak. 
 
A projektek célja olyan tananyagok és innovatív oktatási módszerek kidolgozása, 
tesztelése és validációja, értékelése és terjesztése legyen, melyek az egyes fog-
lalkozások és gazdasági szektorok sajátos igényeihez alkalmazkodnak, beleértve 
a nyelvi szintfelmérések használatát is. Az önálló nyelvtanulásra alapuló 
innovatív oktatási szemlélet, valamint ezek eredményének terjesztése szintén 
támogatást élvez. 
 
Nyelvi és kulturális támogatást más pályázattípusokban is lehet kérni, különös 
tekintettel azon oktatók és tanácsadók nyelvi és kulturális készségeinek fejlesz-
tésére, akiknek feladata a nemzetközi mobilitásban részt vevők pedagógiai 
felügyelete. 
 
Közösségi támogatás kapható még olyan nemzetközi projektekre, melyekben 
vállalatok és szaknyelvi oktatási intézmények vagy szakképzési intézmények 
működnek együtt. 
 
Ezen a körön belül maximum 3 éves időtartamra lehet támogatást igényelni. 
 

Elnyerhető támogatás 

Az Európai Közösség az elszámolható költségek legföljebb 75 %-át fizeti, évente 
és projektenként maximum 200 000 eurót. 
 

4.  Nemzetközi hálózatok 

 
Európai szakmai valamint disszeminációs hálózatok támogatása. 
 
Olyan sok résztvevős szakképzési hálózatok számára nyújtható támogatás, 
melyek a tagországokban illetve a regionális valamint ágazati szinten működő 
köz- és magánintézményeket, érdekelteket gyűjtik egybe. Ilyen érintettek 
lehetnek a helyi önkormányzatok, helyi ipari kamarák, munkavállalói és 
munkáltatói szervezetek, valamint vállalkozások, kutató- és szakképző intézetek, 
akik szolgáltatást, tanácsot és információt nyújthatnak az akkreditált szakképzési 
módszerek és eszközök gyakorlati használatáról. 
 
Ebben a körben a következő tevékenységek vehetnek részt: 
 
• az európai szinten eddig elért eredmények és újítások összegyűjtése, össze-

foglalása, valamint továbbfejlesztése 
• a szakmai követelmények elemzésének és előrejelzésének tökéletesítése 
• a hálózati és projekteredmények terjesztése az Európai Unióban. 
 
A nemzetközi hálózatok számára 3 éves időtartamra kapható közösségi 
támogatás. 
 



Elnyerhető támogatás 

A közösségi támogatás a nemzetközi hálózatok tevékenységének elszámolható 
költségeinek legföljebb 50%-át fedezheti, évente és hálózatonként maximum 
150 000 eurót. 
 
 

5.  Referenciaanyagok 

 
Referenciaanyagok készítését, frissítését és terjesztését segítő támogatás. 
 
Közösségi támogatás kapható fontos, közérdekű témákkal kapcsolatos 
nemzetközi szinten végzett tevékenységre. Ezek a tevékenységek hozzá kell 
járuljanak: 
 
• összehasonlítható adatok gyűjtéséhez a tagországok szakképzési 

rendszeréről, a szakképesítés és kompetenciák megszerzésének gyakorlatáról 
és az ezzel kapcsolatos szemléletmódokról, vagy 

• mennyiségi vagy minőségi információk, elemzések készítéséhez vagy a példa-
mutató tapasztalatok megfigyeléséhez, melyek az egész életen át tartó szak-
képzéssel kapcsolatos célokat és gyakorlatot segítik, és amelyekről sem az 
Eurostat (az Európai Közösség statisztikai hivatala), sem a CEDEFOP nem 
készít elemzéseket, adatokat. 

 
Ezen pályázattípuson belül maximum három évre kapható támogatás.  
 

Elnyerhető támogatás 

A közösségi támogatás az elszámolható költségek 50%-a és 100%-a között 
lehet, maximum 200 000 euró évente és projektenként. Ha a projektjavaslat 
mérete indokolja, 300 000 euróig fel lehet emelni az összeget. 
 
 

EU prioritások a Leonardo II Programban 

 
A Leonardo program egyes pályázati felhívásai is meghatároznak a program 
céljaihoz kapcsolódó külön prioritásokat. A 2005-2006-os felhívásban a 
következő prioritások várhatóak (melyek minden pályázattípusra érvényesek, a 
tematikus akciók kivételével): 
 
• A képesítések áttekinthetőségének javítása 
• A szakképzési rendszerek és a szakképzés minőségének fejlesztése 
• Releváns és újszerű e-oktatási tartalmak kidolgozása 
• Oktatók és szakképzők továbbképzése. 
 
 

A Leonardo II Program irányítása 

 
A Leonardo II Programért jogi értelemben az Európai Bizottság Oktatási és 
Kulturális Főigazgatósága felel. 
 
A Leonardo II program megvalósításában az Európai Bizottságot a Leonardo 
Bizottság segíti. A Bizottságban minden egyes tagországot, valamint az 



EFTA/EGT országokat két-két személy képviseli. Az üléseken a Bizottság 
képviselője elnököl. A társadalmi partnerek egyenlő számban, megfigyelői 
státusszal vesznek részt a bizottság munkájában, az alábbiak szerint: 
 
ETUC 18 
UNICE 14 
CEEP 1 
UEAPME 1 
EUROCHAMBRES 1 
EUROCOMMERCE 1 
 
A programban részt vevő további országok képviselői szintén megfigyelői 
státusszal vesznek részt a Bizottság munkájában. 
 
 
A Leonardo Bizottság a következő kérdésekben nyilvánít véleményt: 
 
• az anyagi támogatás általános irányelvei 
• a program belső felosztásával kapcsolatos kérdések 
• a kiválasztás, követés, terjesztés és az eredmények továbbadásának 

módszerei 
• a közösségi intézkedések prioritásai valamint az éves munkaprogram  
• a program általános mérlege 
• megvalósítás. 
 
Ezen felül a Leonardo II keretében Nemzeti Ügynökségeket (Irodákat) állítottak 
fel, melyek feladata a program országos szintű végrehajtása. A Nemzeti 
Ügynökségek saját kormányuk képviseletében együttműködnek az Európai 
Bizottsággal a Leonardo II program végrehajtásában. 
 
 

Pályázatok benyújtása 
 
A pályázati felhívásra válaszul benyújtott projektjavaslatoknak az alábbi három 
eljárás egyikét kell követniük, a pályázattípustól függően. 
 

„A” eljárás 

Az „A” eljárás vonatkozik a mobilitási (külföldi gyakorlat vagy csereprogram) 
projektekre. Ezen eljárás keretében a javaslatot a pályázónak saját országa 
Leonardo II programot koordináló Nemzeti Irodájának kell benyújtania. A 
Nemzeti Iroda felelőssége az értékelés és válogatás folyamatának 
megszervezése, melynek során kiválasztják a támogatott pályázatokat. 
 

„B” eljárás 

A „B” eljárás vonatkozik a kísérleti projektekre (a tematikus akciók kivételével), 
a nyelvi készségek fejlesztésére valamint a nemzetközi hálózatokra. Ez egy 
kétszintű eljárás. Az első lépésben a pályázatot benyújtó szervezeteknek egy 
előpályázatot (tehát nem teljes pályázatot) kell benyújtaniuk országuk Nemzeti 
Irodájához. A Nemzeti Iroda feladata az értékelési és elbírálási folyamat 
megszervezése, melynek eredményeként a sikeres előpályázatok benyújtói 
felkérést kapnak a teljes pályázat benyújtására (2. lépés). A teljes pályázatot a 



Nemzeti Irodához kell benyújtani. A teljes pályázatok elbírálása a Nemzeti Irodák 
és az Európai Bizottság közös felelőssége alá tartozik. 
 

„C” eljárás 

A „C” eljárás a tematikus kísérleti projektekre és a referencia anyagok 
készítésére, az európai szervezetek (olyan szervezetek, melyeknek minden 
egyes EU tagországban van legalább egy tagja) által beadott projektekre, 
valamint közös akciókra (más EU programokkal közös pályázati felhívásokra) 
vonatkozik. A „B” eljáráshoz hasonlóan ez is kétlépcsős. Azonban ebben az 
esetben a pályázók az előpályázatot az Európai Bizottsághoz nyújtják be (1. 
lépcső). A Bizottság végzi el az előpályázatok értékelését és elbírálását, és 
véleményéről informálja a Leonardo Bizottságot. Ezt követően a Bizottság felkéri 
a sikeres előpályázatok benyújtóit a teljes pályázat benyújtására (2. lépcső). A 2. 
lépcső keretében a Bizottság feladata a teljes pályázatok értékelésének 
megszervezése. A bírálat eredményéről jelentést készít a Leonardo Bizottságnak, 
mely véleményezi azt. A Bizottság ezután állítja össze a győztes pályázatok 
végleges listáját. 
 
Az eredeti, 1995-ben útjára indított Leonardo program maga is több korábbi 
program ötvözete volt. Ennek, valamint a legfontosabb "szponzoráló" tényezők 
(a Miniszterek tanácsa, az Európai Parlament és az Európai Bizottság) komplex 
részvételének következtében a sikeres pályázat benyújtásának folyamata 
rendkívül nehézkessé vált, különösen nehézzé azon szervezetek számára, akik 
újoncok voltak az európai projektek és támogatás világában. Történtek ugyan 
lépések a Leonardo II pályázati folyamatának egyszerűbbé tétele érdekében, de 
rendkívül fontos, hogy a pályázni készülők alaposan megismerjék a pályázati 
útmutatóban leírt feltételeket.  
 
 

A szakszervezetek és a Leonardo II Program 

 
A Leonardo II program különösen fontos a szakszervezetek számára, tekintettel 
arra a szerepre, amit a társadalmi párbeszéd76 előmozdításában játszik. Ez a 
verseny- és közszféra valamennyi szintjén megteremti a párbeszéd 
megindításának vagy továbbfejlesztésének lehetőségét. 
 
Minden egyes pályázati felhíváshoz több, az Európai Bizottság által kiemelten 
támogatott téma kapcsolódik. A szakszervezeteknek alaposan meg kell 
vizsgálniuk ezeket a témákat, hogy megtalálják a társadalmi párbeszéd és a 
szakképzés területén jelentkező lehetőségeket. 
 
Ezzel párhuzamosan az ESZSZ maga is javasol témákat, hogy elősegítse a 
szakképzés egyes területein belül az összehangolt szakszervezeti 
kezdeményezések megszületését. 
 
Ahogy azt már a Kilencedik fejezetben is írtuk, az ESZSZ a szakképzést a 
munkaerőpiaci változások, a felnőtteket és fiatalokat egyaránt sújtó mind 
magasabb munkanélküliség, az új technológiák és új munkaszervezés módszerek 
bevezetése, valamint az információs társadalom szélesebb elterjedése környe-
zetében szemléli. A szakképzéssel kapcsolatos szakszervezeti stratégia kidolgo-

                                      
76 Ld. a 9. fejezetben 



zásával kapcsolatban az ESZSZ fontosnak tartja, hogy az a következő pontokra 
épüljön: 
 
• Az egész életen át tartó tanulás előmozdítása, ami hozzásegíthet a 

foglalkoztatás emeléséhez. 
• Az európai társadalmi párbeszéd fejlesztése a szakképzés területén.  
• Az európai szakszervezeti mozgalom kezdeményezőképességének erősítése, 

hogy aktív, ne pedig passzív szerepet játsszon az Európai Bizottság 
szakképzést érintő javaslataival kapcsolatban. 

 
További információk 
 
• Az Európai Bizottság honlapja a Leonardo Programról 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/leona
rdo_en.html 

• A korábbi Leonardo projektek kompendiuma (az Európai Bizottság által az 
1995-1999 közötti projektekről készített kompendiumok adatbázisa): 
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/compacc.html 

• Az ETUCO EU Információs Könyvtára 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/leon2intro.cf
m  

• ETUCO Trainers’ Digest 66. szám 
http://www.etuc.org/ETUCO/en/news/newsletters/trdigest/intro.cf
m 

 
 
Az Oktatási és Kulturális Főigazgatóság munkáját a Socrates, Leonardo és 
Fiatalok (Youth) programokkal kapcsolatban a Technikai Segítő Iroda segíti: 
 
Socrates, Leonardo & Youth Technical Assistance Office 
Rue Colonel Bourg 139 
B - 1140 Brussels 
Fax : +32.2.2330150 
Email : leonardo@socloyouth.be 
 
 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/leona
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/compacc.html
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/leon2intro.cf
http://www.etuc.org/ETUCO/en/news/newsletters/trdigest/intro.cf


Új oktatási és képzési programok 2007-2013 
 
Egy kiterjedt konzultációs folyamat végén az Európai Bizottság nagyra törő 
javaslatokat fogadott el az oktatási és képzési programok új generációjáról a 
2007-2013-ig tartó időszakra. Ezek a programok a jelenlegi Leonardo, Socrates 
és Tempus programokat váltják fel, melyek utolsó éve 2006 lesz.  
 
Bár végső döntés 2005. vége előtt nem várható, a Bizottság tervei egyre 
világosabbak. A 2002. novembere és 2003. februárja közötti, a társadalmi 
partnerek részvételével tartott konzultációs időszakot követően a Bizottság “A 
közösségi oktatási és képzési programok 2006 utáni új generációja” című 
közleményében két új program körvonalait vázolta fel:  
 
• Az egész életen át tartó tanulás integrált cselekvési programja az EU, 

EEA/EFTA és a tagjelölt országok közötti mobilitásért és együttműködésért, 
mely a jelenlegi Socrates és Leonardo programokat foglalja magában.  

• A Tempus Plus program, a jelenlegi Tempus országok, valamint az EU-val 
szomszédos országok számára, mely a felsőoktatási, szakképzési, közoktatási 
és felnőttoktatási együttműködéssel és fejlesztéssel foglalkozik. 

 
A Bizottság javaslataival négy kulcsszempontra reagált: 
 
• Az EU egészében végbemenő változások, amelyek során az oktatási és 

képzési rendszerek egyre szorosabban integrálódnak az egész életen át tartó 
tanulás kontextusába,  

• A tagállamok ráébredése az oktatás és képzés növekvő szerepére a 
Lisszaboni stratégiában, melynek célja, hogy Európa 2010-re a 
legversenyképesebb tudásalapú gazdasággá váljon. Ez tükröződik a 
bolognai77 (felsőoktatás) és a koppenhágai78 (szakképzés) folyamatokban, 
melyek az európai politika minőségét és koherenciáját hivatottak erősíteni az 
említett területeken, 

• A jelenlegi programok között észlelt folytonossági hiányok és hiányos együtt-
működés kezelésének szükségessége, 

• A közösségi jogi eszközök és irányítási struktúrák egyszerűsítésének és 
ésszerűsítésének igénye. 

 
Az Integrált program négy ágazati programból fog állni: Comenius az iskolai 
oktatás; Erasmus az egyetemi oktatás; Leonardo a szakképzés, és Grundtvig 
a felnőttoktatás kérdéseivel foglalkozik. 
 
A program része még egy, négy kulcsfontosságú tevékenységet magában foglaló 
„transzverzális” program is, mely a politikai kérdésekkel, a nyelvoktatással, az 
információs és kommunikációs technológiákkal és a terjesztési tevékenységgel 
foglalkozik, valamint a Jean Monnet programot, amelynek feladata az európai 
szintű oktatási és képzési intézmények és testületek erősítése és fejlesztése. 
 
A Bizottság javaslatai a jelenlegi programok tapasztalataira építenek, melyekről a 
javaslatokkal egy időben megjelentetett időközi értékelő jelentésekben 
számoltak be79. 
 
                                      
77 Ld. http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html  
78 Ld. http://www.europa.eu.int/comm/education/copenhagen/index_en.html  
79 Mind a Memorandum, mind az értékelő jelentések szövege megtalálható itt: 
http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/newprog_en.html 

http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html
http://www.europa.eu.int/comm/education/copenhagen/index_en.html
http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/newprog_en.html


Az integrált program a tervek szerint a jelenlegieknél rugalmasabb és 
könnyebben hozzáférhető lesz. Jelentős részben decentralizált lesz, a 
rendelkezésre álló pénzek 80 %-át a résztvevő országok nemzeti ügynökségei 
fogják kezelni. 
 
A Közlemény megjelentetése után a Bizottság újrafogalmazta alapelveit és 2004. 
júliusában határozati javaslat formájában az Európai Parlament és a Tanács elé 
terjesztette őket80. A Közleményben vázolt keret támasztja alá a javaslatot, mely 
a következő számszerű célokat is megfogalmazza: 
 
• minden 20 iskolai diák közül 1 vegyen részt a Comenius akciókban 2007–

2013 között 
• 3 millió Erasmus hallgató 2011-re 
• 150 000 Leonardo kihelyezés 2013-ig 
• 25 000 Grundtvig mobilitás 2013-ig 
 
A javaslat jelentős mértékben növeli az EU oktatási és képzési támogatási 
keretét, a hétéves periódusra 13 620 millió euró költségvetést irányoz elő, ami 
majdnem háromszorosa a jelenlegi programok összköltségvetésének. Jelentős 
változást jelent a részprogramok között, hogy a felsőszintű szakképzés a 
Leonardo programból átkerül az Erasmushoz. 
 
Az ETUCO EU Információs Szolgálatának Könyvtára és Trainers’ Digest hírlevele 
további részleteket fog nyújtani a javaslatok sorsáról és a döntéshozatali 
folyamatról, valamint a program tartalmáról, prioritásairól, eljárásairól és a 
pályázati felhívásokról. 
 
• ETUCO EU Információs Könyvtára 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm 
 

                                      
80 Ld. http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/newprog/com4_en.pdf 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/newprog/com4_en.pdf


13. fejezet 
 

A Strukturális Alapok, a Közösségi 
Kezdeményezések és a 6. cikk 

 
 
Ahogy azt már a 11. fejezetben említettük, a Bizottság rendelkezésére álló 
támogatási lehetőségek közül a legfontosabbak között vannak a Strukturális 
Alapok, melyek közül szakszervezeti szempontból talán az Európai Szociális Alap 
a legjelentősebb. Ebben a fejezetben először bemutatjuk a Strukturális Alapokat 
általában, majd közelebbről is bemutatjuk az Európai Szociális Alapot és az 
EQUAL programot – egy, a Szociális Alapból támogatott Közösségi 
Kezdeményezést, és az Alap 6. cikkét. 
 

A Strukturális Alapok 
 
Az egyes országok, illetve azok egyes területei közötti szociális-gazdasági 
szakadék csökkentése érdekében az elmaradott térségek támogatására az 
Európai Unió legfontosabb eszközei a Strukturális Alapok, melyeket a 
tagállamokkal együttműködve használ fel. Céljuk, hogy erősítsék a gazdasági és 
szociális kohéziót, mely az Unió egyik alapvető politikai célkitűzése. 
 
A szóban forgó alapok: 
 
• Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERDF). Célja, hogy olyan 

befektetéseket, infrastrukturális fejlesztéseket és kezdeményezéseket 
finanszírozzon, melyek a regionális fejlesztést, valamint a kis- és közepes 
méretű vállalkozásokat segítik. 

• Európai Szociális Alap (ESF) mely a foglalkoztatással és képzéssel, a 
képzett és alkalmazkodóképes munkaerő érdekében, valamint a 
munkanélküliség csökkentése és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében 
tett aktív intézkedésekkel foglalkozik. 

• Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EAGGF), mely a 
mezőgazdaság fejlesztését segítő intézkedéseket finanszírozza. 

• Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (FIFG) a halászat és 
vízgazdálkodás, valamint a kapcsolódó feldolgozóipar és kereskedelem 
fejlesztését finanszírozza. 

 
Ezek az alapok együttesen segítik elő a 2000-2006-os Közösségi tervben 
megfogalmazott három fő cél megvalósítását: 
 
1. cél: az elmaradott régiók szerkezeti fejlődését és modernizációját segíti. Ez 
az intézkedés azon régiókra vonatkozik, ahol az adott módon számított GDP 
alacsonyabb a közösségi átlag 75%-ánál. 
 
2. cél: a strukturális problémákkal küzdő régiók gazdasági és társadalmi 
regenerációját segíti. Ez az intézkedés adott mutatók alapján meghatározott 
régiókra vonatkozik, ahol mélyreható szociális és gazdasági változások mennek 
végbe a hagyományos iparban és a szolgáltatóiparban. Ebbe a körbe tartoznak 
nehéz helyzetben levő nagyvárosok, vidéki területek, valamint halászati 
válságövezetek. 



 
3. cél: az oktatási, képzési és foglalkoztatási politikák és rendszerek modernizá-
cióját segíti. Ez az intézkedés valamennyi olyan régióra vonatkozik, amely nem 
tartozik az 1. és 2. cél hatálya alá, továbbá valamennyi tagországban általános 
keretet ad a humán-erőforrás fejlesztéssel kapcsolatos átfogó tevékenység 
számára. 
 
A 3. célt kizárólag az ESZA finanszírozza, az 1. célt valamennyi alap, míg a 2. 
célt az ERDF, ESZA és FIFG. 
 
1999 végére valamennyi tagállamnak – az Európai Bizottsággal együttműködve 
– el kellett készítenie egy keretdokumentumot (melyet Közösségi Támogatási 
Kerettervnek vagy Egységes Programozási Dokumentumnak neveznek). Ez a 
dokumentum általános és konkrét útmutatást ad valamennyi cél keretében 
történő támogatásokhoz, meghatározza a megvalósítás lépéseit, a pénzügyi 
tervet és a kezelés és ellenőrzés módszereit. 
 
A Közösségi Támogatási Keretterven felül valamennyi tagországnak – szintén a 
Bizottsággal együttműködve – el kell készítenie egy második dokumentumot: 
Alapinformációk a humán erőforrás fejlesztésének és a foglalkoztatás 
emelésének és javításának kérdéseiről. Ez egy, a Nemzeti Foglalkoztatási 
Akciótervhez igazodó intervenciós stratégiát határoz meg az ország egésze 
számára81.  Az EU tervei szerint a Nemzeti Foglalkoztatási Terveket elsősorban az 
ESZA fogja finanszírozni, így tehát szükségszerű, hogy a 3. cél, valamint a 
kizárólag az ESZA által finanszírozott humán-erőforrás fejlesztési keretreferencia 
intervenciós irányelvei kapcsolódjanak a Nemzeti Foglalkoztatási Akciótervhez. 
 

A Strukturális Alapok pénzügyi kerete 

A 2000-2006-os időszakra az alapok finanszírozására szánt teljes összeg 
183 564 milliárd euró. Ezen összegen felül rendelkezésre állnak további, az 
országok társfinanszírozására szánt "pántlikázott" összegek is. Minden egyes 
országnak legalább 25%-kal hozzá kell járulnia az 1. célban foglalt területek, és 
55%-kal a 3. célban foglalt területek finanszírozásához. 
 
 

Az Európai Szociális Alap (ESZA) 
 
Az ESZA céljából következően kiemelt figyelmet fordít a foglalkoztatás és képzés 
kérdéseire, érdemes tehát közelebbről megismernünk azokat a feladatokat, 
melyeket a 2000-2006-os Közösségi Rendeletek82 tűznek ki az alap elé. Újra 
emlékeztetünk rá, hogy ezeket a feladatokat az egyes országok Nemzeti 
Foglalkoztatási Tervének keretében kell végrehajtani: 
 
• Olyan aktív foglalkoztatáspolitika kialakítása és támogatása, mely elősegíti a 

munkanélküliség megelőzését és leküzdését, a férfiak és nők tartós munka-
nélküliségének megelőzését, a tartós munkanélküliek munkaerőpiaci visszail-
leszkedését, a fiatalok és a munkaerőpiacra bizonyos távollét után visszatérő 
személyek foglalkoztatását  

• Esélyegyenlőség biztosítása a munkaerőpiacra való belépéshez mindenkinek, 
különös tekintettel a társadalmi kirekesztésnek kitett személyekre 

                                      
81 Ld. a 8. fejezet Növekedés, versenyképesség és foglalkoztatás részét. 
82 Ld. http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/regulations/esf/en.pdf 

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/regulations/esf/en.pdf


• Támogatni és tökéletesíteni a: 
o képzést 
o oktatást 
o pályaválasztási tanácsadást 

egy olyan egész életen át tartó tanulási politika részeként, melynek célja: 
o a munkaerőpiacra jutás és a munkaerőpiacba történő integráció 

megkönnyítése és feltételeinek javítása, 
o a foglalkoztathatóság javítása és fenntartása, valamint 
o a szakmai mobilitás támogatása 

• A szakképzett, gyakorlott, rugalmas munkaerő, valamint a munkaszervezés 
megújításának és rugalmasságának támogatása, a vállalkozói készséget és 
a munkahelyteremtést könnyítő feltételeket kialakítása, továbbá a 
képességek és a növekvő humán potenciál erősítése a kutatás, tudományok 
és technológiai fejlesztés terén 

• A nők munkaerőpiacra való bejutásának és abban való részvételének 
javítását szolgáló speciális intézkedések, többek között segítve a szakmai 
pályán való érvényesülésüket, új foglalkoztatási lehetőségekhez és új 
vállalkozások indításához való hozzáférésüket, valamint a nemek közötti 
vertikális és horizontális szegregáció csökkentését a munkaerőpiacon. 

 
Ugyanez a rendelet-csoport az ESZA három további feladatát emeli ki, mely 
keresztezi a fent felsorolt öt cél mindegyikét. Az első közülük a helyi 
foglalkoztatási kezdeményezések támogatása, ide értve a helyi 
foglalkoztatási megállapodásokat is. A második olyan programok és 
projekteket támogat, melyek az információs társadalom nyújtotta új 
foglalkoztatási lehetőségeket használják ki. A harmadik a nők és férfiak 
esélyegyenlőségével kapcsolatos célkitűzések megvalósítását támogatja. 
 
2004. során valamennyi tagállam a Bizottsággal közösen, a változó európai 
környezetet szem előtt tartva elemezte az elért eredményeket, áttekintette a 
meglévő forrásokat és célokat. Azok a 2004. május elsején csatlakozott 
országok, amelyek a Strukturális Alapok segítségét is igénybe vették ahhoz, 
hogy gazdasági és társadalmi szerkezetüket felzárkóztassák az európai szintre, 
2006-ig szintén részt fognak venni egy hasonló értékelésben. 2007-ben a 
Strukturális Alapokat újra áttekintik, figyelembe véve az új tagállamok teljes 
jogú csatlakozását, valamint a források és célok újrafogalmazásának 
szükségességét ennek a várhatóan 2005-ben véget érő folyamatnak a fényében. 
 
 

Közösségi kezdeményezések  
 
A Közösségi Kezdeményezések szintén fontos eszközei az európai politikai 
irányvonalak megvalósításának. Több szempontból is különböznek a Strukturális 
alapok keretében végrehajtható intézkedések többi fajtájától: 
 
• Sokkal konkrétabb, kevésbé átfogó célok megvalósításának erősen testre 

szabott eszközei 
• Feladatuk, hogy innovatív projekteket eredményezzenek – azaz nem 

pusztán önmagában hasznos és pozitív projekteket, hanem olyanokat, melyek 
hozzáadott értéket termelnek a jelenleg használatos módszerek és 
tevékenységek kiegészítésére vagy helyébe 

• A nemzetköziség követelménye – olyan projektekről van szó, melyeket az 
Európai Unió különböző országaiból, sőt, esetenként más országokból is 



származó partnerek terveznek és hajtanak végre (a partnerek szerepe a 
projektben eltérhet) 

• Sokkal kisebb költségvetéssel rendelkeznek, mint a Strukturális Alapok, 
mivel nem céljuk, hogy közvetlenül járuljanak hozzá az európai gazdasági 
fejlődéshez és a foglalkoztatáshoz. Céljuk inkább az, hogy olyan 
kezdeményezéseket támogassanak, melyek innovatív tartalmuknál fogva 
ösztönzik az EU tagállamait és magát az EU-t olyan politikai célok kitűzésére, 
melyek aztán jelentős mértékben járulhatnak hozzá az EU általános céljainak 
megvalósításához. 

 
Az 1994-1999 közötti ötéves időszakban sokféle Közösségi Kezdeményezés 
működött. Számos kérdéssel foglalkoztak, többek között: a hadiipar átalakítása 
(Konver Program); a nők foglalkoztatásának segítése (Now Program); valamint a 
munkaerő segítése az ipari átalakuláshoz való alkalmazkodásban (Adapt 
Program). 
 
A Strukturális alapok 2000-2006-os időszakára vonatkozó rendelkezések csak 
négy Közösségi Kezdeményezés indítását tartalmazzák. Ezek, bár sok 
módosítással, több, az 1994-99-es időszakban már folytatott akciót indítanak 
újra: 
 
• INTERREG, melynek célja régióközi és határmenti együttműködés 

támogatása a szomszédos országok között – nem kizárólag az EU-n belül (pl. 
Olaszország és Svájc között); a tenger által elválasztott országok között, 
Európán belül (pl. Olaszország és Spanyolország) valamint Európa és Afrika 
között (pl. Franciaország és Tunézia) 

• URBAN, mely új lendületet akar adni a válságban levő városok gazdasági 
és szociális életképességének, hogy segítse a fenntartható városi fejlődést 

• LEADER, mely a vidékfejlesztést célozza 
• EQUAL, mely a munkaerőpiaci diszkrimináció és esélyegyenlőtlenségek 

elleni nemzetközi küzdelem új módszereinek kialakítását támogatja, 
valamint a politikai menedékjogot kérők társadalmi és munkaerőpiaci beillesz-
kedését segíti. 

 

A Közösségi Kezdeményezések pénzügyi kerete 

Ezeket a kezdeményezéseket a Strukturális Alapok költségvetéséből származó 
10 422 millió euróból finanszírozzák. Az INTERREG és az URBAN az ERDF 
költségvetéséből, a LEADER az EAGGF-éből, míg az EQUAL az ESZA költségve-
téséből részesül (2 847 millió euró). 
 
 



Az EQUAL Program 
 
Ahogy költségvetésének forrása is mutatja, az EQUAL célja, hogy hozzájáruljon a 
közösségi foglalkoztatási stratégia megvalósításához az Útmutató alapján, a: 
 
• foglalkoztathatóság 
• vállalkozói készség 
• alkalmazkodóképesség 
• nemek közötti esélyegyenlőség  
 
négy pillérére koncentrálva. 
 
Az EQUAL a munkahelyi és a munkakeresésben tapasztalható diszkrimináció és 
egyenlőtlenség elleni új megoldásokat próbál ki olyan projekteken keresztül, 
melyeket nemzetközi együttműködés keretében terveznek, és a helyi körülmé-
nyeknek megfelelően valósítanak meg. Az EQUAL külön foglalkozik a 
menedékkérők speciális munkaerőpiaci szükségleteivel. 
 

Előzmények 

 
Az EQUAL két másik Közösségi Kezdeményezés örököse. Az egyik, az ADAPT 
program célja az volt, hogy felkészítse a munkásokat az ipar átalakulásához való 
alkalmazkodásra, főként szakképzés segítségével. A másik, az EMPLOYMENT 
(foglalkoztatás), a humán erőforrás kihasználását támogatta a foglalkoztatás 
elősegítésére, négy különálló program keretében, négy meghatározott célcsoport 
részére: 
 
• NOW - a nők 
• HORIZON – a testi fogyatékosok és nehézségekkel küzdők 
• YOUTHSTART – a 21 évnél fiatalabbak 
• INTEGRA – a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben levők számára. 
 
Ezen programok keretében több ezer projekt valósult meg egész Európában, 
melyeket a helyi önkormányzatok, vállalkozók, szakképző intézmények, iskolák, 
egyetemek, vállalatok és a legkülönbözőbb önkéntes szervezetek valósítottak 
meg, gyakran egymással együttműködve. 
 
Az EQUALnak az a célja, hogy az ADAPT és EMPLOYMENT által elért legfontosabb 
eredményekből merítsen, de egy stratégiailag meghatározott és jobban 
összefogott szemlélet keretébe helyezze őket. Az EQUAL partneri kapcsolatot 
létesít a kulcs-szereplők (helyi és állami hatóságok, nem kormányzati 
szervezetek, társadalmi partnerek, valamint a vállalkozói szféra – főként a kis- 
és közepes méretű vállalkozások) között, hogy összeadják szakértelmüket és 
tapasztalataikat. Az EQUALt országos szinten valósítják meg a fenti szereplők 
csoportjai által létrehozott Fejlesztési Társulások (FT). Egy FT létrejöhet 
ágazati alapon, foglalkozhat akár egy adott gazdasági szektorral, témával vagy 
célcsoporttal, vagy földrajzi alapon, mely például egy adott város vagy 
foglalkoztatási térség területén dolgozik. Egy állami szinten meghatározott 
kereten belül dolgozva az FT tagjai kidolgoznak egy innovatív stratégiát, melyben 
innovatív módszereket próbálnak ki a diszkrimináció és egyenlőtlenség 
problémáinak kezelésére. Minden Fejlesztési társulásban legalább egy partnernek 
egy másik tagállamból kell jönnie (vagy egy olyan államból, mely a PHARE, 
TACIS vagy MEDA program kedvezményezettje), valamint részt kell vennie a 



hasonló témával foglalkozó többi FT európai hálózatában. Az FT-k eredményeinek 
értékelésénél fontos szempont lesz, hogyan lehet ezeket az eredményeket 
felhasználni a jövőben az Európai Foglalkoztatási Stratégia politikai 
irányvonalának és gyakorlatának alakításában. 
 

Speciális intézkedések és a program irányítása 

 
2000. áprilisában az Európai Bizottság meghatározta azokat a témaköröket – 
valamennyi kapcsolódik az Európai Foglalkoztatási Stratégia négy pilléréhez –, 
melyek az EQUAL első pályázati felhívásának prioritásai voltak. Ezek a témák, 
melyeket a második felhívás is megtartott83, a következők: 
 

Foglalkoztathatóság 

 
• Elősegíteni azon csoportoknak a munkaerőpiacra való belépését vagy vissza-

térését, akik nehezen lépnek be vagy vissza a munkaerőpiacra, pedig a 
munkaerőpiacnak egyformán nyitva kell állnia mindenki előtt 

• A munkaerőpiacon észlelhető rasszizmus és idegengyűlölet elleni küzdelem 
 

Vállalkozói készség 

 
• Mindenki előtt megnyitni a vállalkozás indításának lehetőségét: olyan 

eszközöket nyújtani az embereknek, melyek az új vállalkozás indításához 
valamint az új foglalkoztatási lehetőségek megtalálásához és alkalmazásához 
szükségesek a városokban illetve vidéken 

• Erősíteni a szociális gazdaságot (harmadik szektort), különös tekintettel a 
közösség számára hasznos szolgáltatások fejlesztésére, különös tekintettel a 
munkahelyek minőségének javítására 

 

Alkalmazkodóképesség 

 
• Az egész életen át tartó tanulás segítése, ezen belül az olyan munkahelyi 

gyakorlat támogatása, mely a munkaerőpiaci diszkrimináció és 
egyenlőtlenség áldozatainak nyújt lehetőségeket 

• Támogatni a vállalatok és munkavállalók alkalmazkodóképességét a gazdaság 
szerkezeti átalakulásához, így az információs technológia és más új 
technológiák alkalmazását 

 

Nemek közötti esélyegyenlőség 

 
• A munka és a családi élet összhangjának megteremtése, továbbá a 

munkaerőpiacot korábban elhagyott nők és férfiak visszatérésének segítése 
rugalmasabb és hatékonyabb munkaszervezés valamint a munkához 
kapcsolódó szolgáltatások segítségével 

• A nemek közötti szakadék csökkentése, a foglalkoztatási szegregáció 
csökkentése 

 

                                      
83 A Bizottság Közleménye 30.12.2003 (COM (2003) 840 final) 



Menedékjogot kérők 

 
A menedékjogot kérők integrációjának támogatása. Azok támogatása, akik 
humanitárius áttelepítési vagy evakuációs program alanyai voltak, illetve akik 
átmeneti védelemben részesülnek, továbbá akiknek ugyan nincs menekült 
státuszuk, de valamilyen más védelemben részesülnek (kiegészítő vagy 
pótvédelem), mivel egyéni helyzetük megakadályozza visszatérésüket 
hazájukba. Ebbe a körbe tartozhat olyan menedékjogkérők oktatása és képzése, 
akiket várhatóan hazatelepítenek: olyan szaktudást adni nekik, melyeket 
hazatérve hasznosítani tudnak. 
 
Valamennyi tagállam saját prioritásokat állított fel a fenti témákon belül, és 
ennek alapján megalkotta a maga Közösségi kezdeményezésen alapuló 
programját (Community Initiative Programme, CIP), melyben meghatározta, 
hogyan hajtja végre az EQUAL programot országos szinten a fejlesztési 
társulásokkal együttműködve. A tagállamoknak ügyelniük kell arra, hogy 
javaslatuk főként a diszkriminációnak (nemi, faji vagy származási, vallási vagy 
hitbéli, fogyatékosság, kor vagy szexuális orientáció alapján) és 
egyenlőtlenségnek kitett csoportoknak kedvezzen. 
 
A nemzeti CIP-et először a Bizottság tárgyalja meg és fogadja el. Ezután a 
tagállam több Pályázati Felhívást hirdet meg: az első felhívásokat 2001-ben, a 
következőket 2004-ben tették közzé. Valamennyi pályázatnak több összefüggő 
kezdeményezést kell tartalmaznia, melyek célja a munkaerőpiacon tapasztalható 
diszkrimináció és egyenlőtlenségek kiküszöbölése egy adott földrajzi területen 
belül vagy a gazdaság egy adott szektorában. A végrehajtás egy FT feladata, 
melyben legalább kétféle partner (pl. közigazgatási szervek, munkaügyi irodák, 
vállalkozások, a társadalmi partnerek szervezetei, képzőközpontok, iskolák, 
egyetemek és nem kormányzati szervek) vesz részt. 
 
Valamennyi javaslatot három ütemre kell bontani: 
 
• Az első, hat hónapra tervezett ütem célja az, hogy a partnerek között valódi, 

nem pusztán hivatalos kapcsolat alakuljon ki. Költségvetése számos találkozót 
tartalmaz a partnerek között – legalább egy külföldi partner részvételével –, 
ekkor dolgozzák ki a részletes munkaprogramot, újra tisztázzák az egyes 
partnerek szerepét, és megállapodnak abban, melyik fél lesz felelős a projekt 
pénzügyeinek kezeléséért. 

• Azok a projektek, melyek az első ütem során valóban reprezentatívnak 
mutatkoznak abban, hogy valamennyi partner szempontjait figyelembe 
veszik, és pénzügyileg kielégítően átláthatóak, továbbléphetnek a második 
ütembe.  Ennek feladata az FT munkaprogramjának a végrehajtása, melyre 
eredetileg 2-3 év áll rendelkezésre, mely meghosszabbítható, ha az 
eredmények ezt indokolják. 

• A harmadik ütem, mely követheti a másodikat, de futhat vele 
párhuzamosan is, az egyes projektek közötti tartalmi együttműködés. A 
Bizottság és a programért felelős nemzeti testületek támogatásával a 
Fejlesztési társulások tapasztalatot cserélnek, terjesztik a példamutató 
gyakorlatot és eredményeiket, mely azután közvetlenül befolyásolja az egyes 
országok és az EU egészének politikai célkitűzéseit is. 

 



A szakszervezetek és a Strukturális Alapok valamint az 
EQUAL program 

 
A Közösségi Szabályok úgy rendelkeznek, hogy a szakszervezeteknek és a 
munkaadói szervezeteknek részt kell venniük a Strukturális Alapok és az EQUAL 
program megvalósításának különböző fázisaiban: a tervek elkészítése, a 
támogatás feltételeinek megállapítása, a tervek követése, valamint a végső 
értékelés. Az adott projektekről a döntés főként a közintézmények – például 
minisztériumok, helyi önkormányzatok, stb. – kezében marad, amelyek a 
múltban nem biztosítottak kellő figyelmet a szakszervezeti részvételű 
projekteknek. Ugyanakkor a négy pillérben megfogalmazott általános célokban, 
melyek a Nemzeti Foglalkoztatási Tervek és az Európai Szociális Alap számára 
adnak javaslatot, folyamatos hivatkozás történik a munkavállalókra és a képzés 
jelentőségére, mint a foglalkoztathatóság javításának kulcstényezőjére. A 
szakszervezeteknek jól ki kell használniuk ezeket az előírásokat. 
 
Legnagyobb eséllyel a dolgozók képzésével vagy átképzésével, illetve a fiatalok 
és munkanélküliek pályaorientációjával kapcsolatos projektek indulhatnak. 
Ezeknek a projekteknek a többsége valószínűleg szakmai képzéssel foglalkozik. 
Jelenleg az európai szakszervezetek egy része nem vesz részt aktívan ebben a 
tevékenységben. 
 
A szakmai képzést a lehető legszélesebb értelemben szükséges érteni, melynek 
így részét képezi több olyan szakterület is, melyhez a szakszervezeti képzéssel 
foglalkozó szakszervezeti intézmények is jól értenek. Az Európai Szociális Alap 
tervezésének, a foglalkoztatáspolitikáknak, a helyi foglalkoztatás fellendítését 
szolgáló kezdeményezéseknek, a bevándorlással kapcsolatos problémáknak, az 
esélyegyenlőségnek, a diszkrimináció helyi szinten tapasztalható valamennyi 
formájának figyeléséért felelős szakszervezeti emberek képzésének tartalmaznia 
kell a szakszervezeti oktatás legfontosabb elemeit: 
 
• a képzési szükségletek előzetes felmérésével, 
• a tantervfejlesztéssel és a különböző tanulási utak megvalósításával, valamint 
• a tankönyvek, innovatív tananyagok tervezésével és informatikai 

segédanyagok készítésével kapcsolatban. 
 
Különös tekintettel az EQUAL programra, melyben jelentős szerepe van a 
nemzetközi együttműködésnek, fontos, hogy a lehető legjobban kihasználjuk az 
ESZSZ és Európai Szakszervezeti Akadémia nemzetközi hálózatát, és megtaláljuk 
azokat a valamennyi országban meglévő kulcspontokat, melyek alapján sikeres 
nemzetközi tevékenységet tudunk azonosítani és definiálni. 
 
További információk: 
 
• Az Európai Bizottság és az Európai Szociális Alap web oldalai 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm 
• EQUAL program (brosúra, irányelvek, kérdések & válaszok, nemzeti 

kapcsolati pontok) 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html 

• ETUCO EU információs szolgálat könyvtára 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm 

• ETUCO Trainer’s Digest 56. száma 
http://www.etuc.org/ETUCO/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm 

 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
http://www.etuc.org/ETUCO/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm


Az Európai Szociális Alap 6. cikke 
 
A Szociális Alapról szóló rendelet 6. cikke “innovációs intézkedések” támogatását 
teszi lehetővé. Ezek az “innovációs intézkedések” kiegészítik a fő programok és 
az EQUAL program intézkedéseit. Céljuk, hogy a foglalkoztatás és 
munkaszervezés, ezen belül az ipari átalakítás és szakképzés, újszerű 
szemléletének vizsgálatával segítsék az új szakpolitikák kidolgozását. A 6. cikkely 
olyan nemzetközi intézkedések támogatását teszi lehetővé, melyek a fenti cél 
elérését segítik elő: kísérleti projektek, tanulmányok, tapasztalatcserék és 
információs tevékenységek. Ezek az innovációs intézkedések kísérletezést, új 
ötletek kipróbálását, a példamutató gyakorlatok megtalálását, a 
tapasztalatcserét lehetővé téve tudnak olyan új értéket teremteni, melyet aztán 
a vissza lehet forgatni az ESZA fő programjainak tevékenységébe.  
 
A 6. cikkely elég tágan értelmezi az “innováció” fogalmát. Az innovációnak három 
fő típusát ismeri: 
 
• Folyamatközpontú újítások, mely jelenthet új módszereket, eszközöket 

vagy szemléletet vagy a létező módszerek javítását 
• Célközpontú újítások, mely új célok megfogalmazását jelenti, ide értve 

többek között új, ígéretes szakképesítések meghatározását, új foglalkoztatási 
területek megnyitását is a munkaerőpiacon 

• Környezetközpontú újítások, melyek a politikai és intézményi 
struktúrákkal foglalkoznak, és a rendszernek a munkaerőpiaccal kapcsolatos 
fejlesztését célozzák meg. 

 
A tapasztalatátadás - egyik földrajzi területtől a másiknak vagy/és egyik ipari 
ágazattól a másiknak - szintén innovatívnak minősül. 
 
A támogatott tevékenységek köre is igen széles, támogathatóak kísérleti 
projektek csakúgy, mint olyan projektek, melyek célja információcsere, 
példamutató gyakorlat átadása és tapasztalatátadás. A projekteknek az alábbi 
kategóriák közül legalább az egyiknek meg kell felelniük: 
 
• Kölcsönös felülvizsgálat: tapasztalat, tudás és példamutató gyakorlat cseréje 

egy összehasonlító vagy teljesítménymérő folyamat részeként 
• Létező szemléletek, eszközök és példamutató tapasztalat átadása más 

földrajzi területek, gazdasági ágazatok, vállalatok, stb. számára 
• (Létező példamutató gyakorlatra épülő) újfajta megközelítési módok 

kifejlesztése és kísérletezése, mely valós konkrét szükségletekre válaszol egy 
adott földrajzi területen, gazdasági ágazatban, vállalatban, stb. 

 

Témák és prioritások 
 
A Bizottság úgy döntött, hogy a 2004-2006-os időszakban az ESZA 6. cikkét 
egyetlen témának, a “változásmenedzsment új szemléletmódjainak” szenteli. 
Ezen az átfogó témán belül a javaslatoknak az alábbi témák egyikével kell 
foglalkozniuk: 
 
• A demográfiai változások kezelése, olyan újszerű kezdeményezések 

támogatásával, melyek célja az idősebbek munkavállalását segíteni és az idős 
munkavállalók foglalkoztatási arányát emelni 



• A szerkezetváltás kezelése, olyan újszerű szerkezetváltási megoldások 
támogatásával, melyek javítják a munkavállalók, vállalkozások és 
közigazgatási szervek alkalmazkodóképességét és felkészülését. 

 
A fenti résztémák mindegyike tartalmaz prioritásokat, melyekkel a javaslatnak 
foglalkoznia kell. A demográfiai változások résztéma esetében ezek a 
következők: 
 
• A korfa változásának és a foglalkoztatási trendeknek előrejelzése egy adott 

környezetben 
• Stratégiák kidolgozása a demográfiai változások kezelésére és az emberi 

erőforrásba való befektetésre 
• Alternatív munkaszervezési megoldások kidolgozása és tesztelése vállalati 

szinten 
• Új megoldások kidolgozása és tesztelése idős munkavállalók képzésére 
• Felhívni a figyelmet az idős munkavállalók erősségeire 
• Alternatív stratégiák kidolgozása és annak a gyakorlatnak a megváltoztatása, 

mely a vállalati átszervezés egyik megoldásának a korengedményes 
nyugdíjazást tekinti. 

 
A szerkezetváltás résztéma esetében a prioritások a következők: 
 
• Helyi előrejelző eljárások és rendszerek kifejlesztése 
• Előrejelző eljárások és rendszerek kifejlesztése annak érdekében, hogy a 

szerkezetváltást jobban lehessen kezelni egy adott környezetben 
• Egységes megközelítés kifejlesztése a szerkezetváltás következményeinek 

kezelésére 
• Sajátos rendszerek és eszközök kidolgozása és kipróbálása a 

szerkezetátalakítási folyamatok segítésére a kis- és középvállalatokban 
• Az érdekeltek képzése. 
 

Részvétel 
 
Pályázhatnak európai, országos, regionális vagy helyi társadalmi partnerek, 
vállalatok, nem profitorientált szervezetek, oktatási és képzési intézmények, 
valamint közigazgatási intézmények. Minden pályázatnak nemzetközinek kell 
lennie, a partnerszervezetek legalább két különböző tagállamból legyenek. 
 
A 15 régi tagállam szervezetei pályázhatnak. Az új tagállamok és a tagjelölt 
országok részvétele “megfigyelői” státuszra szorítkozik. Részt vehetnek például a 
15 régi tagállam valamelyikében rendezett konferencián vagy tanulmányúton, 
melyet a régi tagállamban levő partnerek szerveznek és fizetnek. Az ezzel a 
tevékenységgel kapcsolatos, a régi tagállamokban jelentkező költségek 
elszámolhatóak. Azonban a régi tagállamok területén kívül jelentkező költségek, 
vagy a nem a régi tagállamokból való partnerek költségei már nem számolhatóak 
el. 
 
A javaslatot egyetlen szervezet nyújtja be, amely felel a projekt koordinálásáért 
és végrehajtásáért. A pályázatban közölni kell a partnerszervezetek adatait, 
csatolni kell szándéklevelüket, melyben vállalják, hogy a projektben 
meghatározott szerepet töltenek be és ellátják a számukra meghatározott 
feladatokat, valamint a projekt költségekhez is hozzájárulnak egy meghatározott 
szinten. 
 



Elnyerhető támogatás és időtartam 

 
A 2004-2006 közötti időszakban három pályázati felhívás jelenik meg. Az első 
2004. februárjában zárult. A második határideje 2005. január 26., a harmadiké 
2006. január 26. lesz. 
 
Az egyes felhívásokra 40 millió euró áll rendelkezésre. A projekteket az EU és a 
partnerek közösen finanszírozzák. A pályázó/partnerek az összes elfogadható 
költség minimum 25%-át fedezik, a Bizottság egy projekthez minimum 300 000, 
maximum 40 millió euróval járul hozzá. 
 
A 2005-ös és 2006-os költségvetés körülbelül 5%-a a terjesztési tevékenységek 
céljára áll rendelkezésre. Erre külön felhívást tesznek majd közzé, aminek 
dátuma megtalálható lesz az ETUCO EU Unió Információs Szolgálatának 
honlapján. 
 
A pályázónak/partnereknek a költségekhez készpénzben kell hozzájárulniuk. A 
készpénzbeli hozzájárulás definíciója szerint “pénzügyi mozgás mutatható ki a 
pályázó, valamelyik partner vagy harmadik fél könyvelésében”. Ennek 
értelmében a projektben közreműködő szervezet alkalmazottainak bérköltsége 
például készpénzbeli hozzájárulásnak számít, amennyiben a 
projekttevékenységgel töltött munkaidő dokumentálható, például munkaidő-
kimutatásokkal. Más források (pl. a partner épületében irodák) rendelkezésre 
bocsájtása “természetbeni” hozzájárulásnak számít, ezért nem számítható be. Ha 
azonban az adott forrás egy harmadik fél tulajdonában van, és fizetnek érte, 
akkor ez a fizetés készpénzbeli hozzájárulásként elszámolható. 
 
A projektek maximális időtartama 24 hónap. 
 

A 6. cikk és a szakszervezetek 

 
A 6. cikk komoly lehetőséget jelent a szakszervezeti projektek támogatására, 
melyet az ETUCO ki is tudott használni tagszervezeteinek és más partnereknek a 
segítségével. Az ETUCO sikeres pályázatot nyújtott be a 2001-es pályázati 
felhívásra. Ez egy nagyléptékű projekt volt, a DIALOG-ON84, melyben 16 partner-
szervezet vizsgálta az információs társadalom eszközeinek használatát a 
társadalmi párbeszéd folyamatában. Egy újabb nagyléptékű projektel (TRACE85) 
pályázott a 2004 évi felhívásra, mely szintén elfogadásra került és 2004. vége 
felé elindult. Ennek a projektnek a témája az európai szakszervezetek 
képességeinek javítása a változások előrejelzésére és kezelésére. 
 
További információk 
 
• Az EU honlapjának Európai Szociális Alap fejezete számos hasznos információt 

szolgáltat a 6. cikkel kapcsolatban, többek között korábbi projektek adatairól 
is: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/article_6-
en.htm 

• A 2004-es felhívást az ESZA könyvtárában itt lehet megtalálni: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/vp_2003_021/library 

                                      
84 Ld. http://www.etuc.org/ETUCO/en/projects/Dialog_on/default.cfm 
85 Ld. http://www.traceproject.org 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/article_6-
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/vp_2003_021/library
http://www.etuc.org/ETUCO/en/projects/Dialog_on/default.cfm
http://www.traceproject.org


• Az ETUCO EU Információs Szolgálata szintén hasznos információkkal szolgál a 
6. cikkről, könyvtárában és az ügyfélszolgálat oldalain: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 

 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/


14. fejezet 
 

A társadalmi párbeszéd költségvetési fejezetei 
 
 
Az Európai Unió minden éves költségvetése tartalmaz a társadalmi párbeszéd 
javításának támogatására szolgáló költségvetési sorokat. Ezek az előirányzatok, 
melyeket az Európai Bizottság Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Főigazgatósága 
kezel, értékes támogatást jelentenek a társadalmi partnereknek, köztük a 
szakszervezeteknek. A fejezetben a következő hárommal foglalkozunk 
részletesebben: 
 
• 04030301 tétel - Munkaügyi kapcsolatok és társadalmi párbeszéd 
• 04030302 tétel - Tájékoztató és képzési intézkedések a munkavállalói 

szervezetek számára  
• 04030303 tétel - Vállalkozások képviselőinek tájékoztatása, a velük 

folytatott konzultáció és részvételük 
 
 

04030301 - Munkaügyi kapcsolatok és társadalmi 
párbeszéd 
 

Bevezetés 

 
Ennek az előirányzatnak (korábban B3-4000) a célja, hogy támogassa a szociális 
partnerek részvételét az európai foglalkoztatási stratégiában. Támogatást nyújt 
az ágazatközi és ágazati társadalmi párbeszéd elősegítésére, összhangban az 
Alapszerződés 138. és 139. cikkével. Támogathat ezen felül az ipari kapcsolatok 
területén való tevékenységet, különösen olyanokat, melyek célja a szakismeret 
fejlesztése és az információk európai szintű cseréje. Ide tartoznak a Bizottságnak 
„A vállalatok szociális felelőssége európai keretének előmozdítása” (COM 2001 
366)86 című zöld könyvéhez és a Bizottságnak „A vállalatok szociális 
felelősségéről: a vállalkozások hozzájárulása a fenntartható fejlődéshez” (COM 
2002 347)87 című közleményéhez kapcsolódó intézkedések.  
 
A költségvetési tételt pályázati felhívás segítségével hajtják végre, melyet az 
Európai Bizottság tesz közzé az Európai Közösségek Közlönyében, általában 
februárban. 
 

Támogatott tevékenységek 

 
• Előkészítő felmérések, értekezletek, konferenciák, tárgyalások vagy 

tárgyalást előkészítő értekezletek; az európai társadalmi párbeszéd 
eredményeinek ismertetését szolgáló kezdeményezések 

• Hálózatok és képzések 

                                      
86 Ld. http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_en.pdf  
87 Ld. http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr2002_en.pdf  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr2002_en.pdf


• Információgyűjtés és felhasználás az ipari kapcsolatok országos rendszereiről 
és európai fejleményeiről; beszámolók készítése az ipari kapcsolatokról; 
tapasztalatcserék, résztvevők illetve szakértők hálózatai. 

Szakszervezeti lehetőségek 

 
Az ESZSZ és az országos szakszervezetek nagyon aktívan használják a költség-
vetési előirányzat nyújtotta lehetőséget, mivel az szorosan kapcsolódik a szak-
szervezetek politikai céljaihoz és tevékenységéhez. A szakszervezetek 
javaslatokat nyújthatnak be olyan projektekre, melyek konzultációk, 
értekezletek, tárgyalások és más kezdeményezések segítségével a fenti 
prioritások elérésére törekszenek. 
 
További információk ezzel a költségvetési előirányzattal kapcsolatban:  
 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library  
 
A korábban támogatott projektekről információ található itt: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/tenders/b3_4000_app
roved_projects2002.pdf  
 
 

Az aktuális/legutóbbi felhívással kapcsolatos 
információk 
Az utolsó felhívás 2004. szeptemberében zárult le. 
 

Prioritások 

 
A 2004. évi felhívások négy alprogramba csoportosítva számos kezdeményezés-
típust és tevékenységfajtát támogattak: 
 
• az európai társadalmi párbeszéd támogatása, 
• a munkavállalók pénzügyi részvételének ösztönzése, 
• a szakismeret fejlesztése az ipari kapcsolatok terén, 
• a vállalatok szociális felelőssége 
 

Időtartam 
 
12 hónap 
 

Részvétel 

 
A Bizottság nem ír elő minimumot a nemzetközi partnerek létszámára, de a 
javaslat európai vonatkozása alapvető szempont. A pályázóknak az alábbi 
kategóriák egyikébe kell tartozniuk: 
 
• Társadalmi partner szervezetek 
• Az ipari kapcsolatokkal foglalkozó szervezetek (pl. kutatóközpontok, 

egyetemek) 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library
http://europa.eu.int/comm/employment_social/tenders/b3_4000_app


• Közigazgatási szervek 
• Civil társadalmi szervezetek, melyek a vállalkozók szociális felelősségének 

vagy a munkavállalók pénzügyi részvételének területén tevékenykednek. 
 
Pályázatot nyújthatnak be olyan országos vagy regionális szervezetek, melyek 
tagjai egy európai szervezetnek. Ilyen esetben a pályázónak csatolnia kell az 
európai szervezetnek a pályázatot támogató hivatalos levelét is. Pályázhatnak az 
új tagállamokban működő szervezetek is. 
 

Elnyerhető támogatás 

 
A költségeknek maximum 80%-a a támogatás. A Bizottság dönthet úgy, hogy a 
kiemelten támogatott 1. alprogrammal kapcsolatos tárgyalásokat 95%-ig 
támogathatja. Szintén 95%-ig támogathatóak a társadalmi partnerek maguk 
szervezte tárgyalásai. 
 
A pályázóknak a teljes költségvetés 5-20% közötti részével kell hozzájárulniuk. 
Ez a hozzájárulás készpénzben kell történjen. A készpénz hozzájárulás 
meghatározása szerint “pénzügyi mozgás mutatható ki a pályázó, valamelyik 
partner vagy harmadik fél könyvelésében”. Készpénzbeli hozzájárulásnak 
tekinthetőek a személyi költségek is. Más források (pl. a partner épületében 
irodák, vagy a partnerszervezet eszközeinek használata) rendelkezésre 
bocsátása “természetbeni” hozzájárulásnak számít, ezért nem számolható be. Ha 
azonban az adott forrás egy harmadik fél tulajdonában van, és fizetnek érte, 
akkor ez készpénzbeli hozzájárulásként elszámolható.  
 

Pályázati eljárás 
 
A pályázatokat közvetlenül az EU Bizottságnak kell elküldeni:  
DG Employment and Social Affairs 
Unit for Social Dialogue-Industrial Relations-Adaptation to Change 
B - 1049 Brussels  
E-mail: empl-04-03-03-01@cec.eu.int 
 
Általában három pályázati határidő van egy évben, de ajánlatos minél hamarabb 
pályázni, nehogy azért maradjunk le  támogatásról, mert a teljes összeget 
odaítélték még az utolsó határidő lejárta előtt. 
 

Kapcsolat 
 
A pályázati űrlapok, útmutatók, felhívások letölthetők innen: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docu
mentation_english&vm=detailed&sb=Title 
 
 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docu


04030302 - Tájékoztató és képzési intézkedések a 
munkavállalói szervezetek számára 
 

Bevezetés 

 
Ennek az előirányzatnak (korábban B3-4002) a célja a munkavállalói 
szervezeteket – a tagjelölt országokban működő munkavállalói szervezeteket is – 
érintő, a belső piac szociális dimenziójával kapcsolatos közösségi tevékenységgel 
kapcsolatos tájékoztatási és képzési intézkedésekre fordított kiadások fedezése, 
ideértve a nemek közötti egyenjogúság és a monetáris únió témáit is.  
 
A pályázati felhívást minden évben az Európai Közösségek Közlönyében teszik 
közzé, általában februárban. 
 

Támogatott tevékenységek 

 
Tájékoztató és képzési tevékenységek. 
 

Szakszervezeti lehetőségek 
 
Ez a költségvetési előirányzat régóta “eseti” támogatást nyújt a munkavállalói 
szervezeteknek. Az ESZSZ, az ETUCOval valamint az országos és ágazati 
tagszervezetekkel együttműködve, nagyon aktívan használják ezt a keretet olyan 
projektekre, melyek a szakszervezeti tagok európai kérdésekkel kapcsolatos 
ismereteit bővítik, valamint egy európai kultúra megteremtését segítik a 
szakszervezeti mozgalomban. 
 
További információk ezzel a költségvetési előirányzattal kapcsolatban: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html  
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library  
 
A korábban támogatott projektekről információ található itt: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/calls/results/2003/vp
_2003_004/projects_en.pdf  
 

Az aktuális/legutóbbi felhívással kapcsolatos 
információk 
 
Az utolsó felhívás 2004. szeptemberében zárult le. 
 

Prioritások 
 
A 2004 évi felhívások prioritásai: 
 
• A belső piac szociális dimenziója 
• A nemek közötti egyenlőség kérdései 
• A monetáris Unió 
 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library
http://europa.eu.int/comm/employment_social/calls/results/2003/vp


A Bizottság külön figyelmet fordít arra, hogy növelje a nők részvételi arányát az 
ebből a forrásból támogatott tevékenységekben. A fogyatékossággal élőknek is 
teljes hozzáférést kell biztosítani. 
 

Időtartam 

 
12 hónap 
 

Részvétel 

 
A pályázónak munkavállalókat képviselő társadalmi partnerszervezetnek kell 
lennie európai, országos, regionális vagy helyi szinten. A Bizottság nem ír elő 
minimumot a nemzetközi partnerek létszámára, de a javaslat európai 
vonatkozása alapvető követelmény. A költségvetés egy részéből a tagjelölt 
országok munkavállalói szervezeteinek képviselőit érintő intézkedéseket 
finanszíroznak, ennek nagy részét a női képviselők kapják. 
 

Elnyerhető támogatás 
 
A költségeknek legföljebb 90%-át térítik vissza. A pályázóknak a teljes projekt-
költségvetés 10%-át kell saját forrásból fizetniük. Ez a hozzájárulás készpénzben 
kell történjen. A készpénzhozzájárulás meghatározása szerint “pénzügyi mozgás 
mutatható ki a pályázó, valamelyik partner vagy harmadik fél könyvelésében”. 
Más források (pl. a partner épületében irodák, vagy a partnerszervezet 
eszközeinek használata) rendelkezésre bocsátása “természetbeni” 
hozzájárulásnak számít, ezért nem számítható be. 
 

Pályázati eljárás 

 
A pályázatokat közvetlenül az EU Bizottságnak kell elküldeni:  
DG Employment and Social Affairs 
Unit for Social Dialogue-Industrial Relations-Adaptation to Change 
B - 1049 Brussels  
E-mail: empl-04-03-03-02@cec.eu.int 
 
2004-ben két pályázati határidő volt, de ajánlatos minél hamarabb pályázni, 
nehogy azért maradjunk le  támogatásról, mert a teljes összeget odaítélték még 
az utolsó határidő lejárta előtt. 
 

Kapcsolat 

 
A pályázati űrlapok, útmutatók, felhívások letölthetők innen: 
 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docu
mentation_english&vm=detailed&sb=Title 
 
 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docu


04030303 - Vállalkozások képviselőinek tájékoztatása, a 
velük folytatott konzultáció és részvételük 
 

Bevezetés 

 
Ez a költségvetési előirányzat (korábban B3-4003) elsősorban a munkavállalók 
és munkaadók képviselői közötti transznacionális együttműködést erősítő 
intézkedések finanszírozását finanszírozza az egynél több tagállamban működő 
vállalkozásokon belüli tájékoztatás, konzultáció és részvétel tekintetében. 
Elsőbbséget élveznek azok a vállalkozások, melyek nem tartoznak az Európai 
Üzemi Tanácsok létrehozásáról szóló 94/45/EK és a 97/74/EK irányelv hatálya 
alá. A támogatás felhasználható a transznacionális tájékoztató, konzultációs és 
résztvételi testületekben dolgozó tárgyalók és képviselők képzésének 
finanszírozására, különös tekintettel a nők részvételének növelésére; valamint a 
multinacionális vállalkozásokon belüli, különösen a csoporton belüli 
szerkezetátalakítással kapcsolatban felmerülő viták megelőzését és megoldását 
célzó innovatív tevékenységek finanszírozására is. A tagjelölt országok képvi-
selőinek részvételével tartott tevékenységek is finanszírozhatók az előirány-
zatból. Valamennyi tevékenység esetében lehetővé kell tenni a fogyatékkal élők 
részvételét is. 
 
A költségvetési tételt pályázati felhívás segítségével hajtják végre, melyet az 
Európai Bizottság tesz közzé az Európai Közösségek Közlönyében, általában 
februárban. 
 

Támogatott tevékenységek 

 
• A vállalkozásokon, illetve vállalkozáscsoportokon belüli tájékoztatás, 

konzultáció és részvétel gyakorlata, az erről folytatott információcsere, illetve 
az ezen a területen szerzett tapasztalatokról készülő jelentések.  

• Az Európai Társaságokban, illetve az Európai Szövetkezetekben való 
alkalmazotti részvétel előkészítését célzó intézkedések. 

• A tájékoztatási, konzultációs és részvételi jogokról szóló információ 
terjesztésével kapcsolatos újító jellegű intézkedések, a változásra való felké-
szülés, valamint elsősorban a vállalati szerkezetátalakítással, egyesüléssel, 
felvásárlással és áttelepüléssel kapcsolatos jogviták megelőzése és 
megoldása.  

 
 

Szakszervezeti lehetőségek 

 
Ez a költségvetési előirányzat különösen fontos a szakszervezetek számára, 
mivel szorosan kapcsolódik a vállalatok fúziójával, átalakításával, áttelepítésével 
kapcsolatos konfliktusos politikai kérdésekhez, valamint a munkavállalók tájékoz-
tatási és konzultációs jogához a nemzetközi vállalatokban. A szakszervezetek a 
kezdetek óta széles körben használják ezt a lehetőséget, vállalati, országos és 
nemzetközi szinten egyaránt. 
 
További információk: 
 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html


http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/l
ibrary?l=/vp2004001senglish&vm=detailed&sb=Title  
 
A korábban támogatott projektekről információ található itt: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/projects_en.pdf  
 

Az aktuális/legutóbbi felhívással kapcsolatos 
információk 
 
Az utolsó felhívás 2004. szeptemberében zárult le. 
 

Prioritások 

 
A 2004 évi felhívás prioritásai: 
 
• információ- és tapasztalatcsere a munkavállalóknak az európai társaságról és 

az európai szövetkezetről való tájékoztatása, a velük erről folytatott 
konzultáció és az európai társaságokban és az európai szövetkezetekben való 
részvételük előkészítése céljából; 

• együttműködés a munkavállalói és a munkáltatói képviselők között a 
megfelelő tájékoztatás és konzultáció biztosítása céljából a munkavállalók 
minden szintjén és a különböző szintek (nemzeti és európai) között egy 
vállalkozáson vagy vállalkozáscsoporton belül; 

• az esélyegyenlőségnek és a nemek közötti egyensúly javításának 
előmozdítását célzó intézkedések a nemzeteken átnyúló képviseleti fórumok 
keretén belül; 

• a nemzeteken átnyúló együttműködés erősítése a tájékoztatás és a 
konzultáció területén a munkavállalói képviselők között, a munkáltatók 
között, valamint a munkavállalói és munkáltatói képviselők között az egynél 
több tagállamban és a tagjelölt országokban működő vállalkozásoknál; 

• a tájékoztatás, konzultáció és részvétel (ideértve a pénzügyi részvételt) 
irányításával, a változásokra való felkészüléssel és a multinacionális 
vállalatokon belüli jogviták megelőzésével és megoldásával kapcsolatos újító 
jellegű intézkedések a különböző tevékenységi ágazatok fejlesztési és 
versenyképességi stratégiáinak, valamint a vállalati szerkezetátalakítások, 
egyesülések, felvásárlások és áttelepülések összefüggésében; 

• a multinacionális vállalatokon belüli munkavállalói és munkáltatói képviselők 
közötti testületi szociális felelősségi megállapodások előmozdítását és kiala-
kítását célzó intézkedések; 

• támogatás tájékoztatási és konzultációs testületek létrehozására, valamint 
helyes gyakorlat elfogadására közösségi szinten működő vállalatoknál és 
vállalatcsoportoknál; 

• az európai üzemi tanácsok létrehozására és ezeknél a tájékoztatás és konzul-
táció működésére és hatékonyságára vonatkozó tapasztalatokról szóló 
jelentések készítése. 

 

Időtartam 

 
12 hónap. 
 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/l
http://europa.eu.int/comm/employment_social/projects_en.pdf


Részvétel 

 
Pályázatot nyújthatnak be: 
• Munkavállalók képviselői (regionális, országos, európai, ágazati vagy 

ágazatközi szakszervezetek) 
• Munkáltatók vagy képviseletük. 
 
Az új tagállamok 2004. január 1. óta pályázhatnak. Különösen ösztönzik a közös 
munkavállalói és munkáltatói intézkedéseket. A Bizottság nem ír elő minimumot 
a nemzetközi partnerek létszámára, de a javaslat európai vonatkozása alapvető 
követelmény. 
 
A projektekben részt vevő személyek munkavállalói vagy munkáltatói képviselők, 
például: 
 
• tájékoztatási, konzultációs és részvételi fórumok tagjai vagy leendő tagjai;  
• munkavállalói szervezetek tisztségviselői, szakszervezeti képviselők;  
• vállalkozások vagy vállalkozáscsoportok vezetői vagy munkáltatói egyesületek 

tagjai;  
• a fenti szociális partnerek által jelölt szakértők. 
 

Elnyerhető támogatás 
 
A támogatás nem fedezi a teljes projektköltséget. A pályázónak a költségek 
minimum 20%-t kell fizetnie. Ez a hozzájárulás készpénzben kell történjen. A 
készpénz hozzájárulás meghatározása szerint “pénzügyi mozgás mutatható ki a 
pályázó, valamelyik partner vagy harmadik fél könyvelésében”. Más források (pl. 
a partner épületében irodák, vagy a partnerszervezet eszközeinek használata) 
rendelkezésre bocsátása “természetbeni” hozzájárulásnak számít, ezért nem 
fogadható el. 
 

Pályázati eljárás 

 
 
A pályázatokat közvetlenül az EU Bizottságnak kell elküldeni:  
DG Employment and Social Affairs 
Unit for Social Dialogue-Industrial Relations-Adaptation to Change 
B - 1049 Brussels 
E-mail: empl-B3-4003@cec.eu.int 
 
Egy évben általában három határidő van, de ajánlatos minél hamarabb pályázni, 
nehogy azért maradjunk le  támogatásról, mert a teljes összeget odaítélték még 
az utolsó határidő lejárta előtt. 
 

Kapcsolat 

 
A pályázati űrlapok, útmutatók, felhívások letölthetők innen: 
 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/l
ibrary?l=/vp2004001senglish&vm=detailed&sb=Title  
 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/l


Segítség és képzés 

 
Az ESZSZ tagszervezetei és az európai ágazati szövetségek részére segítséget 
nyújt az ad hoc Szociális Fejlesztési Ügynökség (angol rövidítése: SDA) több 
nyelvet beszélő személyzete. Feladatuk, hogy a pályázni kívánóknak segítséget 
nyújtsanak a társadalmi párbeszéd költségvetési fejezet előirányzataira 
beadandó pályázatok elkészítésében, segítsenek partnert találni, a beszámolókat 
elkészíteni. Az SDA címe:  
 
Blvd du Roi Albert II, 5, 7th floor 
B-1210 Brussels 
Tel: +32 2 224 0425 
e-mail: sda-asbl@etuc.org 
 
2002. óta az ETUCO, az SDÁval együttműködésben, minden évben tanfolyamot 
tart a társadalmi párbeszéd költségvetési előirányzatokról. E tanfolyamok célja, 
hogy a szakszervezeti pályázatoknak, a projektek megvalósításának és a 
beszámolóiknak a minősége javuljon. A tanfolyam helyszíne általában Brüsszel, 
időpontját a pályázati felhívások közzétételének idejéhez igazítjuk.  
 
További információk a tanfolyamokkal kapcsolatban: 
http://www.etuc.org/etuco/en/courses/ 
vagy írjanak Silvana Pennellának (spennell@etuc.org). 
 

http://www.etuc.org/etuco/en/courses/


15. fejezet 
 

Az aktív európai polgárságot támogató program 
 
 

Bevezetés 
 
Az aktív európai polgárságot támogató közösségi cselekvési programot a 2004. 
januári Európai Tanács fogadta el, és az Európai Közlöny L 30, 04.2.2004 
számában hirdette meg. A program 2004. január 1-től 2006. december 31-ig 
tart. 
 
A program célja az Európai Unió és állampolgárai közötti párbeszéd erősítése, az 
aktív és kezdeményező európai polgárság létrejöttének ösztönzése.  
 
A program a tevékenységek három fő típusát támogatja: 
 
• Az aktív európai polgárság területén általános európai célú intézmények 

folyamatos munkaprogramja 
• Az aktív európai polgárság területén az általános európai érdeket vagy az 

Európai Unió e területen végzett tevékenységének részét képező célokat 
követő szervezetek (agytrösztök, multiplikátori hálózatok) folyamatos 
munkaprogramja  

• Elsősorban nem kormányzati szervezeteknek, európai szinten jelentős 
egyesületeknek és szövetségeknek, ágazatközi szakszervezeteknek az aktív 
európai polgársággal kapcsolatos tevékenysége. Önkormányzatok, helyi és 
regionális közösségek és testületek, helyi és regionális hatóságok vagy ezek 
szövetségei által kezdeményezett, a városok közötti testvérvárosi kapcsolatot 
támogató cselekvések 

 

Támogatott tevékenységek 
 
Konferenciák, tanfolyamok, munkatalálkozók, hálózatok, tapasztalatcsere és 
példamutató gyakorlat átadása, oktatási és képzési rendezvények és stratégiák, 
valamint az eredmények terjesztése (disszemináció). 
 

Szakszervezeti lehetőségek 
 
A 2004-ben támogatott tevékenységek között szerepel egy külön pályázati 
felhívás az európai társadalmi párbeszédben résztvevő ágazatközi 
szakszervezetek számára.  
 
A korábban támogatott projektekről információ található itt: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/civilsociety/en.htm 
 

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/civilsociety/en.htm


Az aktuális/legutóbbi felhívással kapcsolatos 
információk 
 
2004-ben két pályázati felhívás volt, melyek határideje 2004. novemberben és 
decemberben járt le: 
 
• Európai szinten jelentős nem kormányzati szervezetek, szövetségek 

támogatása 
• Az európai társadalmi párbeszédben részt vevő ágazati szakszervezetek 

támogatása 
 
A következő információk elsősorban a második pályázati felhívásra vonatkoznak. 
 

Prioritások 

 
Mindkét 2004-es felhívás céljai a következők voltak: 
 
• Az Európai Unió értékeinek és céljainak támogatása és terjesztése 
• A polgárok közelebb hozása az Európai Unióhoz és intézményeihez, és 

bátorításuk az Uniós intézményekkel való gyakoribb kapcsolattartásra  
• A polgárok szorosabb bevonása az Európai Unió felépítéséről való 

gondolkodásba és vitába 
• Az aktív és közreműködő polgárságot előmozdító szervezetek kezdeménye-

zéseinek támogatása. 
 
A szakszervezetek által benyújtott projekteknek az alábbi témák közül legalább 
eggyel foglalkozniuk kellett, az Európai Unió felépítéséről szóló gondolkozás és 
vita és/vagy az EU értékeinek és céljainak támogatása és terjesztése körében: 
 
• Az új Alkotmányos Szerződés-javaslat hatása. 
• A lisszaboni stratégia céljainak és példamutató gyakorlatoknak az ismertetése 

a tagállamokban a fogyasztók, polgárok és a kulcsszereplők, többek között a 
szakszervezeti tagok körében. 

• Az aktív európai polgárságot támogató szakszervezeti oktatás, oktatási 
eszközök készítése (pl. tananyag, oktatási modulok, tantervfejlesztési 
stratégiák) 

• Európai értékek és célok valamint kapcsolatuk a közszolgáltatásokkal. 
 

Időtartam 

 
Egy projekt maximum 12 hónapig tarthat. A 2004-es felhívás keretében 
támogatott projektek leghamarabb 2005. április elsején indulhatnak és 
legkésőbb 2006. március 31-én véget kell érniük. Minden egyes projektnek 
legkésőbb 2005. november 1-én el kell kezdődnie. 
 

Részvétel 

 
Pályázhatnak olyan ágazatközi szakszervezetek, melyek részt vesznek az európai 
társadalmi párbeszédben európai vagy országos szinten, és az alább felsorolt 
országok valamelyikében van a székhelyük: 



 
• A 25 EU tagország 
• Az EFTA/EEA országok 
• Románia és Bulgária 
• Törökország 
 

Elnyerhető támogatás 

 
A pályázatoknak megalapozott költségvetést kell tartalmazniuk, a kért támogatás 
összege 20 000 és 150 000 euró között lehet, amely az érintett tevékenységgel 
kapcsolatos elszámolható kiadásoknak legföljebb 60%-át teheti ki. 
 

Pályázati eljárás 

 
A pályázatokat közvetlenül az EU Bizottságnak kell elküldeni az alább felsorolt 
módok valamelyikén: 
 
Ajánlott levélben az alábbi címre: 
European Commission 
Education and Culture Directorate-General 
Sector "Partnerships with Civil Society" 
Rue Van Maerlant, 2 (office 4/57) 
B-1049 Brussels 
Belgium 
 
Személyesen vagy futárral az Európai Bizottság központi postázójába (Rue de 
Genève 1, B-1140 Evère). 
 

Kapcsolat 
 
A pályázati felhívások és függelékeik letölthetők innen: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/activecitizenship/index_
en.htm. 
 
A DG EAC/69/04 pályázati felhívások végrehajtását és irányítását az Oktatási és 
Kulturális Főigazgatóság “Civil társadalmi kapcsolatok” osztálya végzi.  
 
További információk: 
European Commission  
Education and Culture Directorate-General 
Sector “Partnerships with Civil Society” 
Rue Van Maerlant, 2 (office 4/57) 
B-1049 Brussels 
Belgium 
E-mail: eac-soc-civile@cec.eu.int 
Fax:  +32 2 299 93 02 
 

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/activecitizenship/index_


16. fejezet 
 

Közösségi Program a Nemek közötti 
Egyenlőségért (2001-2005) 

 

Bevezetés 
 
Az EU régóta elkötelezett a nemek közötti egyenlőség elősegítésében, melyet 
1957 óta az Alapszerződés is kimond. A közösségi jog biztosítja a férfiak és nők 
törvény előtti egyenlőségét. A nemek közötti egyenlőség ösztönzése fontos 
eleme az Unió külkapcsolatainak és fejlesztési együttműködési politikájának. A 
nők jogainak védelme és ösztönzése pedig szerves része az EU harmadik 
országokkal szembeni emberi jogi politikájának. Ezen felül az egyenlő bánásmód 
törvényi előírása fontos alapelve az acquis communautaire-nek, melyet minden 
tagjelölt országnak át kell vennie.  
 
 

A Nemek Közötti Egyenlőség Közösségi Keretstratégiája 
 
A Nemek Közötti Egyenlőség Keretstratégia 2001-200588 jelentős változást jelent 
a férfiak és nők esélyegyenlőségével kapcsolatos korábbi közösségi 
tevékenységekhez képest, amit elsősorban a különböző költségvetési fejezetek 
által támogatott, egymástól független tevékenységek és programok 
jellemeztek.89 Az új stratégia célja, hogy a különböző kezdeményezéseket és 
programokat egy közös ernyőprogram keretébe fogja, melyet világos értékelési 
szempontok, ellenőrző eszközök, viszonyítási alapok, a nemi egyenlőség 
szempontú vizsgálat és értékelés kapcsol össze. A Bizottság bízik abban, hogy 
így jobban ellenőrizhetőek és hatékonyabban terjeszthetőek lesznek az 
eredmények.  
 
A stratégia célja a strukturális egyenlőtlenség problémáit úgy orvosolni, hogy a 
nemek közötti egyenlőség célját minden olyan stratégiájába beépíti, amelynek 
közvetlen vagy közvetett hatása lehet a nők és férfiak életére. A stratégiák 
megfogalmazásakor és megvalósításakor a nők problémáit, szükségleteit és 
törekvéseit a férfiakéival azonos súllyal kell figyelembe venni. Ez az un gender 
mainstreaming szemlélet90, melyet a bizottság 1996-ban fogadott el (a bizottság 
1996. február 21-I közleménye “A nők és férfiak egyenlő esélyeinek beépítése 
minden Közösségi politikába és tevékenységbe” COM(96) 67 végleges változat), 
és amit a Bizottság ezen javaslat segítségével kíván megvalósítani és 
megszilárdítani. A gender mainstreaminggel párhuzamosan a tartós 
egyenlőtlenségek egyedi akciókat is szükségessé tesznek a nők érdekében. A 
keretstratégia e kettős megközelítésen alapszik. 

                                      
88 Ld. http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/strategy_en.html 
89 Többek között az EQUAL közösségi Kezdeményezés. Ld. 13. fejezet 
90 Ld. http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/gms_en.html 

Comment: The new 
strategy aims at 
coordinating all the 
different initiatives and 
programmes under a single 
umbrella built around clear 
assessment criteria, 
monitoring tools, the 
setting of benchmarks, 
gender proofing and 
evaluation. 

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/strategy_en.html
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/gms_en.html


Közösségi program a nemek közötti egyenlőségért 
 
A keretstratégia megvalósításához szükséges horizontális, összehangolt 
tevékenységek (például hálózatok, tájékoztatás, elemző és értékelő eszközök, 
monitorozás, beszámolás és értékelés) fejlesztése érdekében a Bizottság egy ezt 
segítő programra tett javaslatot: ez a közösségi program a nemek közötti 
egyenlőségért (2001-2005)91. 
 
A program a nemek közötti esélyegyenlőség közösségi keretstratégiájának ható-
körébe tartozó horizontális nemzetközi tevékenységeket hangol össze, támogat 
és valósít meg. A program kiegészíti más EU programok és támogatások körét, 
melyek szintén az egyenlőtlenségek megszüntetésére és a nők és férfiak közötti 
egyenlőség ösztönzésére törekszenek.  
 

Céljai: 
 
• A nemek közötti egyenlőség alapját képező értékek és gyakorlat ösztönzése 

és elterjesztése  
• Annak elérése, hogy az emberek jobban értsék a nemek közötti 

egyenlőséggel kapcsolatos kérdéseket, többek között a közvetlen és közvetett 
nemi diszkrimináció és a nőkkel szembeni többszörös diszkrimináció 
problémáit, értékelve a politikai célkitűzések és gyakorlat hatékonyságát 
előzetes elemzés, a végrehajtás folyamatos nyomonkövetése és 
hatáselemzések segítségével.  

• Növelni a szereplők képességét, hogy a nemek közötti egyenlőséget 
hatékonyan segítsék elő: elsősorban információcsere és példamutató 
gyakorlatok cseréje, valamint közösségi szintű hálózati munka segítségével.  

 
Évente egy pályázati felhívás jelenik meg, általában tavasszal. A pályázatokat 
közvetlenül az Európai Bizottságnak kell küldeni. 
 
A korábban támogatott projektekről információ található itt:  
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html 
 

Támogatott tevékenységek 

 
• Azoknak a folyamatoknak, módszereknek és eszközöknek összehasonlítása, 

melyek segítenek a nemi szerepek megváltoztatásában és sztereotípiák 
legyőzésében 

• Tapasztalatok és példamutató gyakorlat átadása, munkatársak csereútjai 
• A témakörhöz kapcsolódó termékek, eljárások, stratégiák és módszertani 

közös kidolgozása 
• Az eredmények terjesztése, anyagok készítése és események szervezése 
 

Szakszervezeti lehetőségek 

 
Az ESZSZ legutóbbi kongresszusán (Prága, 2003) elfogadott 
munkaprogramjának egyik politikai prioritása a nemek közötti egyenlőség. A 
Nemek közötti egyenlőség programját mind az országos szakszervezetek, mind 

                                      
91 Ld. http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html


az ESZSZ széles körben használta a szakszervezeti, munkahelyi és egyéb 
egyenlőségi politikák támogatására.92  
 

Az aktuális/legutóbbi felhívással kapcsolatos 
információk 
 

Prioritások 

 
2004-ben a prioritás “a nemi szerepek megváltoztatásának és sztereotípiák 
legyőzésének elősegítése” volt, a gazdaság, az egyenlő részvétel és képviselet, é 
a társadalmi jogok és civil élet területein. 
 
A korábbi felhívások prioritásai: 
 
• Nemek közötti egyensúly a döntéshozatalban 
• A munkahelyi és családi élet összeegyeztetése 
• Egyenlő fizetés 
 

Időtartam 
 
A szerződés aláírásától számított 15 hónap. 
 

Részvétel 

 
A program nyitott: 
• a 25 EU tagállam 
• a 3 EFTA/EEA ország 
• a tagjelölt országok 
előtt. 
 
Pályázhatnak: 
 
• Európai szintű nem kormányzati szervezetek 
• Európai szintű társadalmi partnerek. Az országos társadalmi partnerek szintén 

pályázhatnak nemzetközi szintű javaslattal, de reprezentativitásukat egy 
európai szintű társadalmi partnerszervezetnek kell írásban igazolnia, amely 
szervezet vállalja az eredmények terjesztését is 

• Regionális vagy helyi hivatalok nemzetközi hálózata vagy konzorciuma (nem 
profitorientált szervezetek legalább 3 EU, EEA és tagjelölt országból). 

 
Partnerként részt vehetnek: 
 
• Regionális és helyi hivatalok; EU vagy országos szintű szervezetek, nem 

kormányzati szervezetek, melyek a nemek közötti egyenlőség kérdésével 
foglalkoznak; a társadalmi partnerek; egyetemek és kutatóintézetek, média. 

 
A nemzetköziség követelménye azt jelenti, hogy a partnerek legalább 3 
országból jöjjenek, akár a 25 EU tagállamból, akár az EEA országokból, vagy a 

                                      
92 Az ESZSZ esélyegyenlőségi politikájáról bővebben ld.: 
http://www.etuc.org/en/index.cfm?target=/EN/Dossiers/gender/default.cfm 

http://www.etuc.org/en/index.cfm?target=/EN/Dossiers/gender/default.cfm


tagjelölt országokból. A pályázatot benyújtó vállalja a projektért a teljes 
felelősséget, a Bizottság vele köt szerződést. 
 

Elnyerhető támogatás 

 
A Közösség anyagi hozzájárulása nem haladhatja meg a támogatott 
tevékenységek összköltségének 80%-át. A minimum 20%-os önerőt 
készpénzben kell nyújtani. 
 
A kérhető támogatás maximális összege 500 000 euró. Előnyt élveznek azok a 
pályázatok, melyek több mint 250 000 euró támogatásra pályáznak. 
 

Pályázati eljárás 

 
A gondosan kitöltött és a felelős személy által aláírt pályázati űrlapot három 
példányban, nyomtatott formában, levélben kell elküldeni az alábbi címre:  
 
European Commission 
DG Employment and Social Affairs 
Equality between women and men 
SPA3 00/07 
B–1049 Brussels 
 
Ezen felül egy elektronikus másolatot is el kell küldeni az alábbi e-mail címre:  
 
EMPL-PROG-GENDER@cec.eu.int 
 

Kapcsolat 
 
A pályázati felhívás, a pályázati útmutató és a pályázati űrlap letölthető innen: 
 
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/calls/2004/vp_2
003_31/en.pdf 
 
A program végrehajtásáért felelős ad hoc bizottság összetételét ld.: 
 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/newprg/listp
rgcomm.pdf 
 
Ennek a programnak nincs technikai segítségnyújtási irodája. Az ESZSZ esély-
egyenlőségi kérdésekért felelős személye Catelene Passchier 
(cpasschier@etuc.org), de nincs egy szakszervezeti információs pont a 
programmal kapcsolatban. 
 

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/calls/2004/vp_2
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/newprg/listp


17. fejezet 
 

A Hatodik Kutatási, Technológiafejlesztési és 
Demonstrációs Keretprogram 

(2002-2006) 
 
 
A Hatodik Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogram 
elődeihez hasonlóan hatalmas program, mely a tudományos és technológiai 
kutatások és alkalmazásuk széles körét fedi le. Az EU politikájának fontos eleme 
ez; az Alapszerződés egy teljes fejezetet szentel a kutatásnak és 
technológiafejlesztésnek. A Hatodik Keretprogram költségvetése 17,5 milliárd 
euró - amely az EU teljes (2001 évi) költségvetésének csaknem 4%-át, a 
tagállamok kutatási és technológiafejlesztési összkiadásainak pedig 5%-át teszi 
ki.  
 
A kézikönyv írásával egyidőben a Bizottság belekezdett a Hetedik Keretprogram 
tervezésébe. A fejezet végén ezzel kapcsolatban is közlünk néhány információt. 
 
 

A Hatodik Keretprogram áttekintése  
 
A kutatás és technológiafejlesztés az ipari társadalmak működésének egyik 
fontos eleme; fontos része azoknak az erőfeszítéseknek, melyeket az EU tesz a 
versenyképesség javítása és a foglalkoztatás emelése érdekében. A Hatodik 
keretprogram egyik fő célja, hogy hozzájáruljon az Európai Kutatási Térség 
(EKT) megteremtéséhez. Az a felismerés támasztja alá az EKT-t, hogy Európa 
csak úgy tud megfelelni a jövő kérdéseinek és kihívásainak, ha sokkal jobban 
összehangolja kutatási erőfeszítéseit és forrásait. A cél összehangolt és koherens 
működés az Európai Unió szintjén, amiből valódi közös stratégiák fejlődhetnek ki. 
Ez segíteni fog abban, hogy Európa „a világ legversenyképesebb, dinamikusan 
fejlődő gazdaságává” váljék (Lisszaboni Európa csúcs, 2000. március). 
 
Így a Hatodik Keretprogram célja: 
 
• Európa erőit kevesebb prioritásra fordítani 
• Fokozatosan integrálni valamennyi, bármely szinten dolgozó, érdekelt fél 

tevékenységét  
• Támogatni azokat a kutatásokat, melyek várhatóan tartós “strukturális” 

hatást érnek el 
• Támogatni azokat a tevékenységeket, melyek erősítik Európa általános 

tudományos és technológiai alapjait. 
 
A Hatodik Keretprogram három fő tevékenységcsoportból áll, melyek két 
programba vannak szervezve, valamint egy harmadik speciális programból, a 
nukleáris kutatást támogató EURATOMból, mely a teljes költségvetés 7%-át 
kapja. A három tevékenységcsoport a következő: 
 
• A közösségi kutatás összpontosítása és integrálása. 
• Az Európai Kutatási Térség (EKT) kialakítása. 
• Az Európai Kutatási Térség alapjainak megerősítése. 



 
Az első blokk 7 kiemelten támogatott témát tartalmaz: 
 
• Élettudományok: genomika és biotechnológia az egészség szolgálatában; 
• Az információs társadalom technológiái; 
• Nanotechnológiák és nanotudományok, tudásalapú többfunkciós anyagok, 

valamint új termelési folyamatok és eszközök; 
• Repüléstechnika és űrkutatás; 
• Élelmiszerminőség és -biztonság; 
• Fenntartható fejlődés, globális változás és ökológiai rendszerek; 
• Állampolgárok és kormányzás a tudásalapú társadalomban. 
 
Szintén az első blokkban számos, a kutatás szélesebb területét magában foglaló 
egyedi tevékenység is található, többek között az EU politikáját alátámasztó 
kutatás, az új és felmerülő tudományos és technológiai szükségletekre reagáló 
kutatás, kis- és közepes vállalatok kutatási tevékenysége, és nemzetközi 
együttműködések. A második és harmadik blokk az EKT kialakításával és az EKT 
alapjainak erősítésével foglalkoznak. 
 
A Hatodik Keretprogramban bevezetett változtatások hallgatólag azt a véleményt 
tükrözik, hogy az előző keretprogramok eredményei nem értek fel a 
várakozással. Korábban sok rövidtávú kezdeményezés kapott támogatást, ezek 
azonban az EU finanszírozás megszüntével maguk is leálltak. A korábbi 
tevékenységek hatását is korlátozottnak tartják - részben a részt vevő 
konzorciumok mérete és hatóköre következtében. 
 
 

Új “végrehajtó eszközök” 
 
A Hatodik Keretprogram megvalósítására szolgáló projekt- és 
tevékenységtípusokat eszközöknek nevezik. Az új eszközöket a fent említett 
gyengeségek leküzdése érdekében vezették be. Ezek az új eszközök igen 
szorosan kapcsolódnak az Európai Kutatási Térség koncepciójához. 
 
A legjelentősebb új eszközök az integrált projektek és a kiválósági 
hálózatok. Mindkettőtől azt várják, hogy képesek lesznek mobilizálni a nagyobb 
szabású célok eléréséhez szükséges szaktudás és erőfeszítés “kritikus tömegét”. 
 

Integrált projektek 

 
Az Integrált Projektek nagyméretű projektek, melyek feladata, hogy határozott 
tudományos és technológiai céllal történő kutatásoknál segítse a “kritikus tömeg” 
elérését. 
 
Az Integrált projektek várhatóan konkrét eredmények elérésére fognak 
törekedni, akár Európa versenyképessége, akár jelentős társadalmi szükségletek 
kielégítése érdekében. Minden egyes projektnek összetartozó tevékenységek 
csoportját kell egyetlen közös irányítási keretbe foglalnia. Az integrált 
projekteknek részintézkedések következetes csoportjaiból kell állniuk, gyakran 
szoros együttműködés keretében megvalósuló alprojektek formájában. Ezek a 
részek vagy alprojektek méretükben és szerkezetükben a megvalósításra váró 
feladatoknak megfelelően változhatnak. A projektek kutatási és – adott esetben - 



technológia-fejlesztési és/vagy demonstrációs tevékenységeket, esetleg képzési 
tevékenységeket is magukban foglalnak. 
 
Az Integrált projekteket valamennyi kiemelt témához kapcsolódóan fogják 
használni. Esetenként más, a közösségi politikát alátámasztó vagy tudományos 
és technológiai szükségleteket megelőző kutatási témákra is használhatók (az 
un. 8. prioritás).  
 
Az Integrált projektek általában 3-5 évig tartanak. Azonban nincsen előre 
megszabott maximum, tehát ennél hosszabb időtartam is elfogadható, ha az 
adott projekt céljainak eléréséhez szükséges. 
 
Bár az egyes projektek esetében a “kritikus tömeg” eltérő, a tervezett 
tevékenység méretei miatt a költségvetések egy integrált projekt esetében 
néhány millió eurótól egészen több tízmillió euróig terjedhetnek. Ez 
természetesen következik abból, hogy a projekteknek ambiciózus célokat kell 
kitűzniük és a célok eléréséhez szükséges eszközöket kell megmozgatniuk. A 
Bizottság arra számít, hogy az egyes projektek résztvevőinek száma meg fogja 
haladni az 5. keretprogram 9 partneres átlagát. Azonban a Bizottság leszögezte, 
hogy nem állít fel minimum küszöböt a projekt költségvetésnek, feltéve, hogy a 
szükséges ambiciózus cél és a kritikus tömeg kimutatható.  
 

Kiválósági hálózatok 

 
A Kiválósági Hálózatok célja a hálózati partnerek tevékenységeit fokozatosan 
integrálni, ezzel “virtuális” kiválósági központokat hozni létre. Ezek a hálózatok a 
remények szerint hozzájárulnak a kiválóság erősítéséhez az európai kutatás 
töredezettségének megszüntetésével. A hálózati munka legfőbb célja, hogy 
tartós hatása legyen a hálózat témájában folytatott kutatások mikéntjére és 
szerkezetére. Így a Kiválósági Hálózatoknak ambiciózus célt kell kitűzniük, azzal 
a céllal, hogy Európa átvegye a vezetést, és fontos világtényezővé váljon. 
 
A Kiválósági Hálózatok a Hatodik Keretprogram kiemelt témáinak 
megvalósítására kell létrejöjjenek. Esetenként más, a közösségi politikát 
alátámasztó vagy tudományos és technológiai szükségleteket megelőző kutatási 
témákra is használhatók (az un. 8. prioritás). 
 
Annak megelőzésére, hogy a hálózatok zárt klubként működjenek, az is a 
feladatuk lesz, hogy a kiválóságot a hálózat határain túl is terjesszék. Ennek a 
feladatnak fontos része lesz a képzés is. 
 
A Kiválósági Hálózatok egy közös tevékenységi program köré kell, 
szerveződjenek. Ezek a programok három elem köré rendeződnek: 
 
• A tevékenységek koordinálása, (pl. kutatási eszközök, berendezések, 

létesítmények) megosztása 
• Közös kutatások 
• A kiválóság terjesztésére szolgáló tevékenységek (ennek legfontosabb eleme 

kutatók és más kulcsemberek képzése lesz). 
 
Bár az Európai Bizottság nem definiálja pontosan, mit ért “kritikus tömeg”-en a 
Kiválósági Hálózatok szempontjából, a nagyobb hálózatokban “több száz kutató” 
részvételére számítanak. Lesznek ennél kisebb hálózatok is, de a mérettől 



függetlenül az ambiciózus cél és a kritikus tömeg megléte elengedhetetlen 
feltétel. 
 
A közösségi támogatás 5 évi terjedő időszakra adható, mely bizonyos esetekben 
7 évig meghosszabbítható. A közösségi támogatás mértéke a hálózatban 
együttműködő kutatók létszámától függ (a költségeknek csak egy részét adja a 
közösség). A támogatás a hálózaton belüli integráció mértékének rendszeres 
értékelésének eredményétől függ. 
 
Az Integrált projekteken és Kiválósági Hálózatokon túl a Hatodik Keretprogram 
számos egyéb eszközt is használ, melyek közül több már a korábbi keretprogra-
mokból ismerős: 
 

Egyedi célzott kutatási projektek 
 
Az egyedi célzott kutatási projektek olyan sok résztvevős kutatási, 
demonstrációs vagy innovációs projektek, melyek célja Európa 
versenyképességének növelése, vagy társadalmi szükségletek illetve közösségi 
politikák kielégítése. Ezek a projektek, az integrált projektekhez hasonlóan, a 
tematikus prioritások megvalósítására szolgálnak, de kisebb méretűek és 
kevésbé ambiciózusak. Költségvetésük néhány százezer eurótól néhány millió 
euróig terjed. 
 

Koordinációs intézkedések 
 
A koordinációs intézkedések célja, hogy ösztönözzék és támogassák a kutatási és 
innovációs tevékenységek koordinációját és hálózati összefogását. Támogatást 
nyújtanak közös kezdeményezések meghatározásának, szervezésének és irányí-
tásának, valamint olyan tevékenységeknek, mint konferenciák, találkozók 
szervezése, csereutak, példamutató gyakorlat cseréje és terjesztése, közös 
információs rendszerek és szakértői csoportok felállítása. 
 

Egyedi támogatási intézkedések 
 
Az egyedi támogatási intézkedések lényegében az Ötödik keretprogram kísérő 
intézkedéseinek utóda. Céljuk a Keretprogram megvalósításának támogatása, 
felhasználhatóak a jövőbeli közösségi kutatási és technológiai fejlesztési politika 
előkészítésének támogatására is. Az egyedi támogatási intézkedések egyebek 
között konferenciákat, szemináriumokat, tanulmányokat és elemzéseket, munka-
csoportokat és szakértői csoportokat, működési támogatást és terjesztést, 
információs és kommunikációs tevékenységeket, vagy ezek kombinációját 
támogatják a kiemelt témákkal kapcsolatban.  
 

A szakszervezeti részvétel lehetőségei 
 
Nem valószínű, hogy egy szakszervezet megfelelő projektmenedzseri 
készségekkel rendelkezne egy Hatodik Keretprogram projekt koordinálására. Az 
Negyedik Keretprogram keretében két szakszervezetek által koordinált projekt is 
szerepelt, azonban az, hogy a Hatodik Keretprogramban a hangsúly egyre inkább 
a nagyobb, ambiciózusabb projektekre tolódik, sokkal nehezebbé teszik ezt. Ezt 



sajnálatosnak tarthatjuk, különös tekintettel a rendelkezésre álló közpénz 
nagyságára, mert így nem csak a szakszervezeteknek, hanem bármely kicsi, 
magán- vagy közintézmény számára is nehézségbe fog ütközni a részvétel; igaz, 
a kis- és középvállalkozásokat külön bátorítják a Hatodik keretprogramban való 
részvételre.  
 
Egyrészről a projektmenedzsment eljárásokat egyszerűsítették, hogy ezzel is 
segítsék az Európai Bizottsággal való szerződéses kapcsolatot, ugyanakkor a 
nagyobb projektek (több partner, több tevékenység) belső koordinációja több 
időt és energiát igényel. Kevés olyan szakszervezetet találunk, melynek 
tapasztalata van 3-5-nél több partnert egybefogó projekt irányításában, talán 7-
10 ilyen kulcsembert találhatunk összesen. Az Integrált projektek és Kiválósági 
Hálózatok szintjére lépés jelentős nehézséget és kockázatot jelent, még akkor is, 
ha komoly elkötelezettség és megalapozott kutatási javaslat áll a projekt 
hátterében. 
 
Hasznos javaslat szakszervezeteknek, különös tekintettel a szakszervezeti 
kutatóintézetekre, hogy próbáljanak meg egy nagyobb vállalat vagy szervezet 
által koordinált projektben partnerként részt venni. Így megszabadulnak a 
projektkoordinátor nehéz feladataitól és a szerződéses megállapodástól. Ez 
egyúttal csökkenti az amúgy feltehetően jelentős projektirányítási és -
koordinálási költségeket, amit a szervezetnek állnia kell.  
 
Ha projekt tevékenységet akarnak kezdeményezni, a szakszervezetek leginkább 
az egyedi célzott kutatási intézkedések és az egyedi támogatási intézkedések 
körében keressék a lehetőségeket. Még ezek a projektek is komoly 
menedzsment és koordinációs készségeket fognak követelni. Ugyanakkor 
tartósan meg kell előlegezni a közösségi támogatást, hacsak jelentős gyorsulás 
nem lesz tapasztalható a Hatodik keretprogram végrehajtása során a 
támogatások kifizetésében. Az Ötödik és a korábbi keretprogramok tapasztalatai 
nem voltak bíztatóak ebből a szempontból. Nagyon kevés szakszervezet vett 
részt partnerként ilyen projektben, nem is szólva a projektkoordinátori szerepről. 
 
A Hatodik keretprogram kutatási céljai közül a következők különösen fontosak a 
szakszervezetek számára: 
 

Információs társadalmi technológiák (ITT) 
 
Valamennyi tematikus prioritás közül az ITT munkaprogram költségvetése a leg-
nagyobb. Az ITT munkaprogram közvetlenül járul hozzá a tudásalapú 
társadalommal kapcsolatos európai irányelvek megvalósításához, melyeket a 
2000 évi lisszaboni, a 2001-es stockholmi Európai Tanácsok, valamint az e-
Európa akcióterv határozott meg. Az ITT egyik kutatási részterülete az 1.1.2 A 
jelentős társadalmi és gazdasági kihívásokra válaszoló alkalmazott ITT 
kutatás – melynek célja “a társadalmi és gazdasági kihívásokra választ adó ITT-
alapú megoldások hatókörének és hatékonyságának kiterjesztése, elérhetővé 
tételük valamennyi polgár, vállalkozás és szervezet számára”. Az “eMunka 
rendszerekkel” kapcsolatos kutatások a munkahelyek újszerű megtervezésével, 
innovatív technológiával fognak foglalkozni, míg egy másik résztéma az 
eTanuláshoz való személyre szabott hozzáféréssel és iskolai, egyetemi és 
munkahelyi használatával fog foglalkozni az egész életen át tartó tanulás 
részeként. 
 



A polgárok és a kormányzás a tudásalapú társadalomban 

 
Ezen a témán belül két kutatási résztéma-csoport van: 
 

Tudásalapú társadalom és társadalmi kohézió 

 
• A tudás megteremtésének, átadásának és felhasználásának javítása és ennek 

hatása a gazdasági és társadalmi fejlődésre 
• A tudásalapú társadalom kialakításának lehetőségei és választásai 
• A tudásalapú társadalom felé való átmenet különböző útjai 
 

A polgárság, a demokrácia, valamint a kormányzás új formái 

 
• Az európai integráció és az Unió bővítésének hatása a demokráciára és a 

polgárokra 
• A hatáskör és a felelősség meghatározása, továbbá a kormányzás új formái 
• A konfliktusok megoldásával, valamint a béke helyreállításával kapcsolatos 

kérdések 
• A polgárság és a kulturális azonosság új formái. 
 
 
Az Európai Bizottság valamennyi itt felsorolt témakörhöz számos témát fog 
meghatározni a pályázati felhívásokban az egyes eszközökhöz kapcsolódva. 
 
A szakszervezetek részt vehetnek az egészségvédelemmel és környezettel 
kapcsolatos projektekben is. A felsőoktatásban és kutatóintézetekben dolgozókat 
tömörítő szakszervezetek pedig az Európai Kutatási Térséggel kapcsolatos 
fejlemények nyomon követésében lehetnek érdekeltek. 
 
Valamennyi kutatási témával kapcsolatban javasoljuk a szakszervezeteknek, 
hogy nézzék meg, mely kutatóintézetek és szervezetek jelezték érdeklődésüket. 
Ez képet adhat arról, milyen javaslatokkal foglalkoznak aktívan a pályázók. 
Részletek az alábbi címen találhatóak: http://eoi.cordis.lu/dsp_results.cfm 
 
Ha a várakozásoknak megfelelően a Hatodik Keretprogram eléri, hogy a 
fontosabb ipari szektorok jelentősebb vállalatai részt vegyenek a programokban, 
akkor a szakszervezetek a munkáltatókkal való megegyezés segítségével is részt 
vehetnek a projektekben. 
 
Sok jelentős európai munkáltatónál működik európai üzemi tanács. Bár 
szokatlan, nincs semmi akadálya annak, hogy ennek keretében a szakszervezeti 
képviselők felvessék a kutatások és a Hatodik Keretprogram témáját. Így 
megtudhatják, hogy a munkáltató gondolt-e vagy gondol-e arra, hogy egy ilyen 
projektben részt vegyen a projektkonzorcium tagjaként. Ha igen, akkor a 
szakszervezeteknek lehetőséget biztosíthat arra, hogy legalább figyelemmel 
kövessék a fejleményeket, ha nem is vesznek részt közvetlenül a projekt 
tevékenységeiben. 
 
A „projekt” szociális vonatkozásának törvényi és politikai alapja is van: az 
Európai Unió. Az európai polgároknak munkavállalóként, fogyasztóként, 
hátrányos helyzetű csoport tagjaként, egyénként minden okuk és joguk megvan, 

http://eoi.cordis.lu/dsp_results.cfm


hogy aktív képviseletük legyen, és részt vegyenek a Hatodik Keretprogram 
tevékenységeiben. 
 
Igaz, hogy a szakszervezetek nem nyilváníthatnak véleményt valamennyi 
európai polgár nevében. Ugyanakkor a szakszervezetek Európa legnagyobb 
önkéntes szervezeti hálózata. Olyan embereket és csoportokat képviselnek, akik 
azokkal a kihívásokkal szembesülnek és dolgoznak, melyeket Európának le kell 
győznie, ha a világ legversenyképesebb, dinamikus gazdaságává akar válni. Ha 
másért nem, azért kell a szakszervezeteknek részt venniük a Hatodik 
Keretprogramban, nehogy a piac törvényei kiszorítsák a társadalmi 
szempontokat a Hatodik Keretprogramból. 
 
 

Költségek és EU támogatás 
 
A Hatodik Keretprogramban is különböző költségmodellek érvényesülnek. 
Amennyiben a szervezetek valamennyi költséghez kérnek közösségi 
hozzájárulást, nagyjából ezek a limitek érvényesülnek: 
 
• a projekt kutatási, technológiai fejlesztési és innovációs költségeinek 

maximum 50%-a 
• a demonstrációs tevékenységek 35%-a 
• a képzési tevékenységek 100%-a (a képzésen résztvevők személyi 

költségeinek kivételével) 
• a konzorciumirányítás költségeinek 100%-a. 
 
Más költségmodellek szerint a közvetett költségekre kapható maximális 
közösségi támogatás nem haladhatja meg a közvetlen költségek 20%-át. 
 
A koordinációs intézkedések és egyedi támogatási intézkedések 100%-ig terjedő 
támogatást kaphatnak. 
 
A korábbi keretprogramokban részt vevő szervezetek számára az egyik komoly 
nehézséget a közösségi támogatás feltételéül szabott, részletes, gyakran 
ismétlődő pénzügyi beszámolási kötelezettség jelentette. A Hatodik 
Keretprogram enyhít ezen az adminisztratív nehézségen, és nagyobb autonómiát 
ad a projekteknek a források (ide értve a közösségi források) felhasználására a 
projekt élettartama alatt.  
 
Ugyanezen változások körébe tartozik egy másik jelentős újítás: a költségiga-
zolás. A projekt valamennyi résztvevőjének be kell nyújtania egy független 
könyvvizsgáló által készített költségigazolást, vagy, közintézmények illetve 
nemzetközi szervezetek esetében egy felelős köztisztviselő által készített 
igazolást, mely a résztvevőnél a projekttel kapcsolatban felmerült elszámolható 
költségek végösszegét igazolja. 
 
 

Pályázati eljárás és bírálati szempontok 
 
Az integrált projektek, Kiválósági Hálózatok és más eszközök pályázati eljárásai 
és speciális követelményeit az egyes pályázati felhívások határozzák meg 
részletesen. Ezek megtalálhatóak a Hatodik Keretprogram honlapján. Van 



azonban számos közös feltétel, mely a Hatodik Keretprogram valamennyi kiemelt 
témájával kapcsolatos projektjavaslatra érvényes. 
 
A következő szempontokat feltehetően minden pályázat értékelésekor figyelembe 
veszik, ezen felül minden eszköz esetében további szempontok is lesznek: 
 
• Mennyire releváns a program céljainak szempontjából. 
• Várható hatás. 
• Az integráció minősége. 
• A szervezés és irányítás minősége. 
• Források mobilizálása. 

 

A Hetedik keretprogram felé 
2004 júniusában adta ki a Bizottság “Tudomány és technológia, Európa 
jövőjének kulcsa - a jövőbeli európai kutatástámogatási politika irányelvei” 
(COM(2004) 353 final)93 közleményét. Ebben a Bizottság felhívja a figyelmet a 
Hatodik Keretprogramra kapott nagyszámú reakcióra: már 28 000 kutatási 
javaslatot adtak be 150 000 intézmény részvételével; 200 jelentős nemzetközi 
hálózat és projekt jött létre; és 55 hálózati intézkedési program indult el. 
Ugyanakkor kiemeli, hogy további befektetésekre van szükség ahhoz, hogy a 
2002. márciusi barcelonai Európai Tanács által kitűzött célnak megfelelően a 
kutatásokra fordított források a jelenlegi 2%-os szintről a GDP 3%-ra 
emelkedjenek. 
 
A kutatási és technológiai fejlesztési források emelésén túl a Közlemény hat fő 
célt határoz meg a 2007-2013-as időszakra: 
 
• Európai kiválósági központok létrehozása laboratóriumok közötti 

együttműködés révén, 
• Európai technológiai kezdeményezések indítása, 
• Az alapkutatások kreativitásának ösztönzése a munkacsoportok közötti 

európai szintű verseny révén, 
• Európa vonzóbbá tétele a legjobb kutatók számára, 
• Európai érdeket képviselő kutatási infrastruktúra kialakítása, 
• A nemzeti programok összehangolásának javítása. 
 
A Közleményről nyitott egyeztetést folytattak, mely 2004 októberében zárult le. 
Ennek eredményeire építve a Bizottság 2005 folyamán törvényjavaslatot fog 
előterjeszteni a Hetedik Keretprogrammal kapcsolatban. A Hetedik Keretprogram 
kialakításának folyamatát nyomon követhetik itt: 
http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.html  
 
 

Pályázati felhívások és egyéb információk 
A Hatodik Keretprogrammal kapcsolatos további információk, többek között az 
egyes témakörökkel kapcsolatos részletes munkaprogramok megtalálhatóak a 
következő web oldalakon: 
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html 
http://www.cordis.lu/fp6/home.html 

                                      
93 Letölthető innen: http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/en/dpi/cnc/doc/2004/com2004_0353en01.doc 
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http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html
http://www.cordis.lu/fp6/home.html
http://europa.eu.int/eurlex/pri/en/dpi/cnc/doc/2004/com2004_0353en01.doc


 
A közelgő pályázati felhívásokról itt kaphatunk információt: 
http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm 
 
Az ITT munkaprogram keretében két felhívás várható. Az első 2004. november 
16-án jelent meg, a határidő 2005 március 22; a második a tervek szerint 2005. 
májusban jelenik meg, a határidő 2005 szeptemberében lesz. A polgárok és a 
kormányzás a tudásalapú társadalomban munkaprogram keretében egy újabb 
felhívás várható 2004 vége felé. 
 
Ld. még az ETUCO EU információs szolgálatának könyvtárát: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm 
 

http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm


18. fejezet 
 

EU külpolitikai támogatások 
 
 
A kézikönyv eddig főleg az Európai Unió tagállamai közötti nemzetközi együtt-
működés lehetőségeivel foglalkozott. Szólnunk kell azokról a lehetőségekről is, 
melyek tágabb földrajzi területet fognak át. 
 
Ez a fejezet négy olyan programról szól, melyek harmadik államoknak nyújtanak 
fejlesztési támogatást, és a szakszervezetek érdeklődésre is számot tarthatnak.  
 
• Európai kezdeményezés a demokráciáért és az emberi jogokért 
• A CARDS Program (Közösségi Támogatás az Újjáépítéshez, Fejlesztéshez És 

Stabilizációhoz) 
• Az Euro-Mediterrán Partnerség és a MEDA Program 
• A közvélemény fejlesztési kérdésekkel összefüggő tudatosságának fokozását 

célzó programok 
 
Mind a négy program a Bizottság EuropeAid Együttműködési Irodájának az 
irányítása alá tartozik. 
 
 

Európai kezdeményezés a demokráciáért és az emberi 
jogokért 
 

Bevezetés 
 
A szabadság, demokrácia, az emberi jogok tiszteletben tartása és a jogállamiság 
az Európai Unió sarokkövei. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és számos 
további nyilatkozat és egyezmény szól még ezekről a kérdésekről, melyeknek 
fontos szerep jut az EU prioritásainak meghatározásában. 
 
1994-ben az Európai Parlament új költségvetési fejezetet hozott létre, “Európai 
kezdeményezés a demokráciáért és az emberi jogokért” (angol nevének 
rövidítése alapján EIDHR) címmel, mely egybefogta az összes addig létező, az 
emberi jogok elősegítésére létrehozott költségvetési előírást. Az Amszterdami 
Szerződés 1999-ben újabb jelentős előrelépést jelentett. A szerződés 6. cikke 
szerint 
 

“Az Unió a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és az alapvető 
szabadságok tiszteletben tartása és a jogállamiság elvein alapul, amely 
alapelveket valamennyi tagállam oszt”. 

 
Ez a cikk jelentette valamennyi, emberi jogi és demokratizációs tevékenység jogi 
alapját a különböző költségvetési előírások keretében, melyeket most egy 
programban egyesített az Európai Bizottság, hogy megkönnyítse az ebbe a körbe 
tartozó tevékenységek összehangolását. 
 



2004-ben az EUDHR rendelkezésére álló teljes költségvetés összege 
125 000 000 €, melyet a következő költségvetési előírások keretében használnak 
föl: 
 
• 19.04.03: A demokrácia és a jogállamiság fejlesztése és megerősítése – az 

emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása 
• 19.04.04: A nemzetközi büntető törvényszékek és a Nemzetközi Büntető-

bíróság tevékenységének támogatása. 
 

Támogatott tevékenységek 

 
A programok különbséget tesznek a globális, regionális és országos projektek 
között: 
 
• Globális projektek: tematikus megközelítést követnek 
• A regionális és országos projektek a megfelelő regionális prioritásokhoz (pl. 

kínzás elleni kampányok, regionális oktatási programok az emberi jogokról), 
illetve ország-specifikus prioritásokhoz kapcsolódnak.   

 
Az EIDHR stratégiai céljait három fő eszköz segítségével valósítja meg: 
 
• Pályázati felhívások keretében kiválasztott projektek, melyeket civil, nem 

kormányzati és közigazgatási szervezetek valósítanak meg (a hivatalos 
állami, nemzeti és nemzetközi kormányzati szervezetek és intézmények nem 
vehetnek részt) 

• A mikroprojektek olyan kisméretű (100 000 euró alatti) projektek, melyeket 
közvetlenül az Európai Bizottság Képviseletei kezelnek az érintett 
országokban. Céljuk olyan kisebb emberi jogi és demokratizációs 
tevékenységek támogatása, melyet alapszintű nem kormányzati szervezetek 
hajtanak végre. 

• Célzott projektek: az Európai Bizottság által meghatározott projektek, 
melyek sajátos céljait sem pályázati felhívások, sem mikroprojektek 
segítségével nem lehet biztosítani. Általában nemzetközi vagy regionális 
szervezetek valósítják meg. 

 
Ezen eszközök segítségével az EIDHR nagyon sokféle tevékenységet támogat. Az 
EuropeAid, a programért felelős főigazgatóság minden évben elfogad egy 
munkaprogramot, mely meghatározza a legfrissebb prioritásokat, a tevékenységi 
körökkel, irányítási struktúrákkal kapcsolatos elvárásokat, valamint az egyes 
prioritásokhoz rendelt forrásokat. A pályázni kívánóknak alaposan el kell 
olvasniuk az éves munkaprogramot, hogy megtudják, az adott időpontban 
milyen tevékenységek számíthatnak támogatásra. 
 

Szakszervezeti lehetőségek 

 
Az emberi jogok, demokratizáció, valamint a rasszizmus és idegengyűlölet elleni 
küzdelem hagyományosan fontos témák a szakszervezeti mozgalomban. A 
szakszervezetek sikeresen pályáztak ezekben a témákban. 
 
Az ETUCO például a “Szakszervezeti oktatási hálózat kialakítása Közép- és Kelet 
Európában” című projektet koordinálta a Phare és Tacis Demokrácia program 
támogatásával (mely az EIDHR egyik elődprogramja volt). A projekt célja az volt, 
hogy a közép- és kelet európai szakszervezetek között együttműködést alakítson 



ki a szakszervezeti oktatás témájában. Ez a projekt a szakszervezeti oktatóknak 
a szakszervezeti oktatásban és az új képzési források terjesztésében máig is 
nagyon aktív hálózatát alakította ki. 

 

Az aktuális/legutóbbi felhívással kapcsolatos információk 
 

Prioritások-témák 

 
Az EB “Az Európai Unió szerepe az emberi jogok és demokratizálódás 
elősegítésében harmadik országokban” című, 2001 évi közleményében a 
közvetkező prioritásokat határozta meg: 
 
• A demokratizálódás, jó kormányzás és jogállamiság erősítése 
• A halálbüntetés megszüntetése 
• A kínzás és büntetlenség elleni harc, ide értve a nemzetközi bíróságok és 

büntetőbíróságok támogatását  
• A rasszizmus és idegengyűlölet, valamint a kisebbségek és őshonos népek 

elleni diszkrimináció elleni harc  
 

Időtartam 

 
A projektek időtartama valamint a pályázati felhívások időzítése az egyes 
projektek, intézkedések szerint változik. 
 

Részvételi feltételek 

 
Kedvezményezettek: olyan regionális és nemzetközi szervezetek, nem 
kormányzati szervezetek, országos és helyi hatóságok, felsőoktatási 
intézmények, melyek székhelye az EU-ban vagy egy kedvezményezett országban 
van. 
 
A célországok a következők: 
 
• Szub-Szaharai Afrika: Angola, Burundi, Kongói Demokratikus Köztársaság, 

Eritrea, Etiópia, Elefántcsontpart, Mozambik, Nigéria, Ruanda, Sierra Leone, 
Szudán, Zimbabwe 

• Földközi tengeri Közel-Kelet: Algéria, Izrael & West Bank / Gáza, Tunézia, 
Irak 

• Karib: Haiti 
• Csendes Óceán: Fidzsi 
• Ázsia: Kambodzsa, Kína, Indonézia, Nepál, és Pakisztán 
• Latin Amerika: Kolumbia, Guatemala, Mexikó 
• FÁK: Grúzia, Oroszország és Ukrajna 
• Délkelet Európa: Bosznia és Hercegovina, Jugoszlávia 
• Tagjelölt országok: Törökország 



 

Elnyerhető támogatás 

 
A támogatás a teljes költségeknek csak egy részét fedezi, kivéve a fejlődő 
országokat, amelyek esetében a támogatás akár a költségek 100%-át is elérheti. 
A pályázati felhívások keretében választott projektek esetében a minimum 
támogatás általában 300 000 euró, a maximum pedig nem haladhatja meg az 
1,5 millió eurót. Az harmadik országbeli EU Képviseletek által kiválasztott 
mikroprojektek támogatása általában 10 000 és 100 000 euró között mozog. 
 

Pályázati eljárás és folyamat 

 
2004 óta a Bizottság egy kétlépéses eljárást vezetett be: a pályázóknak először 
egy előpályázatot vagy pályázati tervet kell benyújtaniuk, benne a költségvetés 
összegével. Ha ezt a Bizottság elfogadja, akkor a pályázót felkérik egy részletes 
javaslat benyújtására. A mikroprojektek esetében az eljárást az EU Képviseletek 
határozzák meg.  
 
A 2004-es év fejleménye a decentralizáció: az EB a projektek 80%-ának az 
irányítását Brüsszelből átadta az EU Képviseleteknek, hogy közelebb legyenek a 
helyi szervezetekhez és a pályázók szükségleteihez, így javítsák a pályázatok 
színvonalát és gyorsítsák a tevékenységek megvalósítását. 
 

Kapcsolatok 

 
Ennek a programnak a felhívásai nem jelennek meg az EU Közlönyében. 
Mostantól kezdve az EuropeAid honlapján  
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl 
történő megjelenés egyúttal a felhívás dátuma is. 
 
Valamennyi dokumentumot, többek között a munkaprogramot, a pályázati 
felhívásokat, űrlapokat és más dokumentációt, valamint a Gyakran Intézett 
Kérdések listáját meg lehet találni itt: 
 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm 
 
 

A CARDS Program (Közösségi Támogatás Újjáépítési 
Fejlesztéshez és Stabilizációhoz) 
 

Bevezetés 
 
Az EU külpolitikájának egyik legfontosabb prioritása a Nyugat-Balkán 
stabilitásának és békéjének elősegítése. A 2000 decemberében elfogadott új 
CARDS program korábbi EU intézkedések folytatása, melyek célja a civil 
társadalom fejlődésének támogatása és erősítése a következő országokban: 
Albánia, Bosznia és Hercegovina, Horvátország, Macedónia, Montenegró és 
Szerbia (Koszovóval együtt). Egyúttal a program tágabb célja az, hogy 
támogassa ezen országok részvételét a stabilizációs és társulási folyamatban. A 
stabilizációs és társulási folyamat ennek a bonyolult régiónak a stabilitását segíti 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm


elő, egyúttal szorosabb együttműködést támogat a régió országai és az Európai 
Unió között, mely szerződéses viszonyhoz vezethet azon országok esetében, 
melyek a politikai és gazdasági reformokban és az igazgatásban elegendő 
haladást tettek. 
 
A 2000-2006 közötti időszakban a CARDS 4,6 milliárd eurót nyújt befektetések, 
intézményépítés és más intézkedések részére a következő témákkal 
kapcsolatban: 
 
• Újjáépítés, demokratikus stabilizáció és a menekültek visszatérése 
• Intézményi és törvényhozási fejlesztések, ideértve a harmonizációt az Európai 

Unió normáival és szemléletével, mely alátámasztja a demokráciát és 
jogállamiságot, emberi jogokat, civil társadalmat és a médiát, valamint a 
szabad piac működését 

• Fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés, ide értve az intézményi 
reformot is 

• Szorosabb kapcsolatok és regionális együttműködés elősegítése az 
országokon belül, az országok között valamint az EU és a közép-európai 
tagjelölt országok között. 

 
A CARDS programot az EuropeAid Együttműködési Iroda kezeli. 
 
 

Támogatott tevékenységek 

 
A program eltérő méretű projekteket támogat. A támogatható tevékenységek 
között szerepelnek: 
 
• Alkalmazottak, oktatók és kedvezményezettek képzése 
• Vezetőképző tanfolyamok 
• Tudás (know-how) átadása 
• Tanulmányutak és kiküldetések 
• Tematikus tanfolyamok, találkozók, konferenciák, terjesztési tevékenység 
• A népesség és a hatóság tájékoztatását szolgáló találkozók/kampányok 
• Kézikönyvek/szórólapok és példamutató gyakorlat publikálása 
• Új szolgáltatások kialakítása 
• Emberi és intézményi képességfejlesztő intézkedések 
• Az állampolgárok részvételének támogatása a helyi demokratikus 

párbeszédben 
• Kormányzás 
• A nemzeti és kisebbségi csoportok valamint a nők egyenlő részvételének 

támogatása a demokratikus folyamatokban 
 

Szakszervezeti lehetőségek 

 
Az ESZSZ régóta aktívan segíti a helyi szervezetek közötti tartós 
együttműködést, valamint segíti a helyi és európai szervezetek közötti 
kapcsolatokat, hogy ezzel is segítse a stabilizációs és társulási folyamatokat. Az 
ESZSZ külpolitikai céljairól, különös tekintettel a Balkáni térséggel kapcsolatos 
tevékenységre, ld.: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/ETUCandExtern
alRelationsen.pdf 
 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/ETUCandExtern


2003-ban a CARDS program két olyan pályázati felhívást tett közzé, melyek 
szakszervezeti szempontból érdekesek: 
 
• CARDS Regionális Demokratikus Stabilizáció Program: A helyi civil társadalom 

fejlesztése program  
• CARDS Regionális Demokratikus Stabilizáció Program: Hálózattól hálózatig 

program 
 
Bár mindkét felhívás lezárult már, a kapcsolódó dokumentumok megtalálhatóak 
itt: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl


 

Az aktuális/legutóbbi felhívással kapcsolatos információk 

 

Prioritások 

 
A legutóbbi, 2004 szeptemberében lezárult felhívás a Regionális Demokratikus 
Stabilizációs Program: Hálózattól hálózatig program volt. Célja a civil társadalom 
lehetőségeinek bővítése a régióban. A CARDS régióban és az EU-ban működő 
hálózatok közötti együttműködést támogatja, melyek célja tudás átadása, 
kapacitásnövelés, valamint tartós struktúrák építése. A projektek kulcselemei: 
 
• Hálózati készségek fejlesztése  
• Szervezeti kérdések fejlesztése (alkalmazottak, pénzügyek, stratégiai 

tervezés) 
• Pénzügyi kérdések fejlesztése, pl. pénzgyűjtés (fundraising), pénzügyi 

tervezés, könyvelés, pénzügyi irányítás 
• Képviseleti készségek fejlesztése. 
 
A tevékenységeknek a következő országok valamelyikében kell megtörténniük: 
Albánia, Bosznia és Hercegovina, Horvátország, Macedónia, Montenegró és 
Szerbia (ideértve Koszovót is). 
 

Időtartam 

 
A projektek legalább 18 és legfeljebb 24 hónapig tarthatnak. 
 

Részvétel 

 
A pályázóknak meg kell felelniük az alábbi feltételeknek: 
 
• Nem profitorientált, jogi személyiséggel bíró szervezetek 
• Nem kormányzati szervezetek, civil vagy szakmai szervezetek, 

szakszervezetek, kis és közepes vállalatok 
• Székhelyük az EU-ban, egy tagjelölt országban (Bulgária, Románia és 

Törökország) vagy egy CARDS országban van 
• Közvetlen felelősséget vállalnak a tevékenység előkészítéséért és 

végrehajtásáért. 
 
A partnereknek a pályázókkal azonos feltételeknek kell megfelelniük. A 
nemzetközi partneri kapcsolathoz legalább egy EU/tagjelölt országból való 
partner és legalább egy CARDS országbeli partner szükséges. Más szervezetek 
(pl. önkormányzatok vagy regionális illetve helyi szervek) részt vehetnek a 
tevékenységekben, de nem kaphatnak támogatást. Ezek a “társult partnerek” 
nem kell, hogy megfeleljenek a fenti feltételeknek. 
 

Elnyerhető támogatás 

 
A Közösségi támogatás a projekt teljes elszámolható költségeinek 50-80%-a 
között lehet. A különbözetet a pályázó vagy a partnerek saját, nem EU-eredetű 



forrásból kell fedezzék. A támogatás összege 100 000 és 200 000 euró között 
lehet. 
 

Pályázati eljárás 

 
Az angolul kitöltött pályázati űrlapokat a következő címre kell küldeni:  
 
European Commission 
EuropeAid Cooperation Office 
Unit A6 
Office L-41 4/17 
Rue de Genève 1 
B 1049 Brussels 
Belgium 
 
A pályázati felhívás szövege, a pályázati útmutató valamint a pályázati űrlapok 
elérhetőek az EuropeAid honlapján: 
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm 
 

Kapcsolat 

 
A pályázók kérdéseiket feltehetik legkésőbb az adott felhívás határideje előtt 21 
nappal, a pályázati felhívás hivatkozási számát megjelölve: 
 
Patrick Becker 
E-mail Patrick.becker@cec.eu.int 
vagy fax: +32.2.2994701 
 
Kérdések és válaszok sora olvasható az alábbi web oldalon: 
 
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm 
 
A programnak nincs technikai segítségnyújtási irodája, sem szakszervezeti 
információs pontja. Az ESZSZben a Balkáni kérdésekért Tom Jenkins 
(tjenkins@etuc.org) felelős. 
 
 

Az Euro-Mediterrán Partnerség és a MEDA Program 
 

Bevezetés 

 
Az EU régóta ápol kétoldalú kereskedelmi és fejlesztési kapcsolatokat a 
mediterrán térség országaival. Az 1995. novemberi, barcelonai EU-Mediterrán 
külügyminiszteri konferencia új, partneri fejezetet nyitott ebben a kapcsolatban, 
mely a kétoldalú kapcsolatokon túl megnyitotta a többoldalú regionális 
együttműködés lehetőségét is. A konferencia zárónyilatkozata teremtette meg az 
Euro-Mediterrán Partnerség alapjait, melyet Barcelonai Folyamat94 néven is 
emlegetnek. A Nyilatkozat három területet nevez meg, amelyeken belül a 
kapcsolat működni fog: 

                                      
94 Ld. http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/bd.htm 

http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/bd.htm


 
• Politikai és biztonságpolitikai partnerség: A béke és stabilitás közös 

térségének megteremtése 
• Gazdasági és pénzügyi partnerség: A közös jólét térségének megteremtése 
• Társadalmi, kulturális és humánpolitikai partnerség: Emberi erőforrások 

fejlesztése, a kultúrák közötti megértés és a civil szervezetek közötti 
kapcsolatok támogatása. 

 
A barcelonai folyamatot a MEDA program segítségével valósítják meg, amely 
technikai és anyagi támogatást nyújt a mediterrán partnerek gazdasági és 
társadalmi szerkezetátalakítást kísérő intézkedésekhez. 
 
2004-ben az EB pályázati felhívást tett közzé a MEDA/EUROMED keretein belül, 
melynek címe “Mediterrán Párbeszédek 2004-2005”. Ennek célja a Földközi 
tenger két partján található országok kölcsönös informáltságának javítása, az 
aktív párbeszéd ösztönzése a polgárok között, különös tekintettel a migráció, 
oktatás és képzés, civil társadalom, kormányzás, szakszervezetek, ifjúság, nők 
és kultúra kérdéseire. 
 

Támogatott tevékenységek 

 
• A fenti témákkal kapcsolatos anyagok/jelentések/interjúk (szöveg és 

fényképek) készítése és terjesztése  
• Multiplikátor résztvevők (újságírók, tanárok és oktatók, kutatók, ifjúsági nem 

kormányzati szervezetek vezetői, civil szervezetek aktivistái) számára 
szervezett találkozók. 

 

Az aktuális/legutóbbi felhívással kapcsolatos információk 

 
Az alábbi információk a Mediterrán Párbeszédek 2004 júniusában lezárult 
pályázati felhívására vonatkoznak.  
 

Prioritások 

 
• A szakszervezetek szerepe a modern társadalomban és a gazdasági 

változások közepette (ide értve a szabadkereskedelmi övezet kihívásait a 
Mediterrán országokban)  

• Oktatás és szakképzés az érintett országok társadalmi-gazdasági feltételeinek 
szempontjából  

• A női jogok, fejlődésük és hatásuk Európában  
 

Időtartam 

 
A szerződés aláírásától számított 24 hónap.  
 

Részvétel 

 
A program nyitva áll az EU tagországok, Marokkó, Algéria, Tunézia, Egyiptom, 
Izrael, Jordánia, Szíria, Libanon, Törökország és a Palesztin terület szervezetei 
előtt. Pályázhatnak: 



 
• olyan nem profitorientált jogi személyek, nem kormányzati szervezetek és 

egyesületek, egyetemek, oktatási és kulturális intézmények, 
• melyek székhelye az EU-ban vagy a programban szereplő valamelyik ország 

területén van, 
• és közvetlen felelősséget vállal az intézkedés irányításáért. 
 
A konzorciumban legalább 4 partnernek kell részt vennie, 2 mediterrán és 2 EU 
országból. Az új EU tagállamok is részt vehetnek a programban. Az 
intézkedéseknek legalább 3 mediterrán országot kell érinteniük, az Európában 
szervezett tevékenységeknek legalább 5 tagállamot kell érinteniük a 25-ből. 
 

Elnyerhető támogatás 

 
A 2004-es felhívás teljes keretösszege 1 500 000 euró. A közösségi támogatás a 
projekt elszámolható összköltségének 50-80%-át fedezheti. A társfinanszírozást 
a pályázó vagy a partnerek saját forrásaiból kell fedezzék. A projektenként 
kapható támogatás összege valószínűleg 350 000 és 750 000 euró között fog 
mozogni.  
 

Pályázati eljárás 

 
A pályázatokat a felhívásban szereplő határidőig, egy eredeti és 5 másolati 
példányban az alábbi címre kell küldeni: 
 
The Delegation of the European Commission in Tunisia 
Immeuble Europe, rue du Lac Mâalaren 
BP 150-1053 Les Berges du Lac 
Tunis 
Tunisia 
 

Kapcsolatok 

 
A felhívás, útmutató és a pályázati űrlap letölthető innen: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm 
vagy a Képviselet honlapjáról: www.deltun.cec.eu.int. 
 
További információk: 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/  
 
A 2004-es felhívásokkal kapcsolatban a pályázók a határidő előtt legkésőbb 21 
nappal tehették fel kérdéseiket az EK Tuniszi Képviseletének.  
 
 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/


A közvélemény mozgósítása a fejlődés érdekében 
(21.02.03 költségvetési sor) 
 

Bevezetés 

 
A 21.02.03 (korábban B7-6000) költségvetési sort 1976-ban hozták létre azzal a 
céllal, hogy támogassa az európai nem kormányzati szervezeteknek a fejlődő 
országokban megvalósított projektjeit. 1978-ban a támogatás hatáskörét 
kísérleti jelleggel kiterjesztették a közvéleménynek a fejlődéssel kapcsolatos 
informálását célzó tevékenységekre. 1979-től kezdődően ez tartós tulajdonsága 
maradt a költségvetési sornak, fokozatosan emelkedő arányban részesedve a 
rendelkezésre álló keretből. 2004-ben ez a részesedés 10%, 200 millió euró volt. 
 
Ennek az intézkedésnek az általános céljai a következők: 
 
• Az európai közvélemény tájékozottságát emelni a fejlődő országok 

problémáival, valamint az ipari és fejlődő országok kapcsolatainak 
problémáival kapcsolatban  

• Az európai közvélemény támogatását mobilizálni a fejlődés, a szegénység-
ellenes stratégiák és politikák, valamint a fejlődő országok szegényebb részeit 
segítő tevékenységek támogatására. 

 

Támogatott tevékenységek 

 
• Társadalmi, emberi, környezeti, gazdasági fejlesztési intézkedések, valamint 

intézményi támogatás és kapacitásnövelés helyi fejlesztési szervezetek 
számára, melyek célja a fejlődő országok szegényeinek, elsősorban a 
kiszolgáltatott csoportok segítése  

• Az európai közvélemény tájékoztatása a fejlődő országok fejlődésének 
problémáiról 

• Az európai nem kormányzati szervek és fejlődő országokbeli partnereik 
közötti együttműködést erősítő intézkedések 

 

Javasolt témák 

 
• A nők szerepe a fejlődésben  
• Fenntartható fejlődés, civil társadalom, az emberi jogok és a demokrácia 

támogatása 
• A gyermekek jogai 
• A veszélyeztetett kultúrák védelme 
 
Korábban támogatott projektekről az alábbi honlapon található információ: 
 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/ed_page_en.ht
m#Historical%20Background 
 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/ed_page_en.ht


Az aktuális/legutóbbi felhívással kapcsolatos információk 

 

Prioritások 

 
2004-2005-ben elsőbbséget élveznek azok a tevékenységek, melyekre az alábbi 
jellemzők közül egy vagy több teljesül: 
 
• Céljuk az EU és a fejlődő országok egymásrautaltságának kimutatása 
• Támogatást kívánnak szerezni az igazságosabb észak-dél kapcsolatoknak 
• Ösztönzik a nem kormányzati szervezetek közötti együttműködést  
• Aktív szerepet szánnak a fejlődő országbeli partnereknek 
• Az új tagállamok nem kormányzati szervezeteit is bevonják, és 

tevékenységeik elősegítik a tizenöt tagállam és az új tagállamok nem 
kormányzati szervezetei közötti tapasztalatcserét és hálózati munkát. 

 

Időtartam 

 
Az átlagos időtartam 24 hónap, de nem lehet több 60 hónapnál. Az időtartam 
felső határát az aktuális pályázati felhívás határozza meg. Ezen határidőn túli 
hosszabbítás nem lehetséges az intézkedés keretén belül. 
 

Részvétel 

 
Európai, nem kormányzati, fejlesztési szervezetek pályázhatnak, melyek a 
pályázat időpontját megelőzően legalább három éven keresztül rendszeresen 
végeztek fejlesztési és/vagy fejlődéssel kapcsolatos tájékoztatási tevékenységet. 
A pályázó szervezetnek autonómnak, nem profitorientált, nem kormányzati 
szervezetnek kell lennie, melyet egy EU tagállamban alapítottak. 
 
Pályázatot egyetlen nem kormányzati szervezet vagy egy konzorcium (két vagy 
több EU tagországból két vagy több nem kormányzati szervezet alkalmi 
csoportja), vagy egy hálózat (nem kormányzati szervezetek országos vagy 
európai csoportja, melynek tagjainak többsége EU tagországból jön) adhat be. 
Fejlődő országbeli helyi partnerek bevonása elfogadható, amennyiben a 
tervezéstől kezdve folyamatosan biztosítva van részvételük. Költségeik annyira 
elfogadhatóak, mint a támogatás kedvezményezettjének a költségei. 
 
A pályázati felhívások meghatározzák az egyes régiók (ACP országok, Ázsia, 
Közép- és Dél-Amerika, Mediterrán országok, Balkán, FÁK) rendelkezésére álló 
támogatási összeget.  
 

Elnyerhető támogatás 

 
Kétfajta támogatás kérhető: 
 

a) Projektek társfinanszírozása 

 
• Egy pályázó szervezet esetén: az EU támogatás összege 50 000 és 750 000 

euró között; 



• Konzorcium vagy hálózat pályázata: 250 000– 1 500 000 euró között 
 
A támogatás összege nem haladhatja meg a tevékenység teljes költségének 
75%-át. A pályázó a költségeknek legalább 15%-át kell hogy fizesse. 
“Természetbeni” hozzájárulás nem fogadható el. 
 
b) “Csomag-támogatás” (egy közös pályázatban szereplő több különálló 
tevékenység, általában szerényebb méretű tevékenységekre használatos): 
 
• Minimum közösségi támogatás egy pályázó szervezet vagy hálózat esetén: 

250 000 € 
• Maximum közösségi támogatás egy pályázó szervezet esetében: 1 000 000 € 
• Maximum közösségi támogatás hálózat esetében: 1 500 000 € 
 
Egy csomagtámogatás keretében az egy tevékenységre fordítható közösségi 
támogatás 20 000 € és 150 000 € között mozog. Egy pályázó szervezet esetén a 
pályázatban legföljebb 12, hálózat pályázata esetén legfeljebb 18 tevékenység 
szerepelhet a pályázatban. A pályázónak a teljes költségnek legalább 15%-át 
saját forrásból kell fizetnie. Természetbeni hozzájárulás nem fogadható el. 
 

Pályázati eljárás 

 
A pályázatokat közvetlenül az EU Bizottságnak kell elküldeni. 
 
A projektek és csomagtámogatások: 
 
Személyesen vagy futárral: 
EuropeAid Cooperation Office, Unit F-6 
Central Mail Service 
Rue de Genève, 1-3-5 
B 1140 Brussels 
 
Postacím: 
European Commission 
EuropeAid Cooperation Office, Unit F-6 
B-1049 Brussels 
 

Kapcsolatok 

 
Pályázati űrlapok: 
 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/ed_page_en.ht
m 
 
Gyakran intézett kérdések az EuropeAid által támogatott projektekkel 
kapcsolatban: 
 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/general/faq_en.htm#tend 
 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/ed_page_en.ht
http://europa.eu.int/comm/europeaid/general/faq_en.htm#tend


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FÜGGELÉKEK 



1. függelék 
 

A projekt-tervezés lépéseinek ellenőrző listája 
 
 

1. Szükségletek meghatározása  
 
1.1 Határozza meg a kielégítendő szükséglete(ke)t vagy a megoldandó 

problémá(ka)t. 
 

1.2 Határozza meg azt a csoportot, akié az igény. 
 

1.3 Szükség van-e alaposabb szükséglet felmérésre, hogy alaposabb képet 
nyerjenek? Ha igen, akkor ezt a projekt előtt kell elvégezni, vagy lehet ez a 
projekt egyik tevékenysége? 
 

1.4 Hogyan segíti a célcsoport szükségleteinek kielégítése az Ön szervezetét 
szükségleteinek és céljainak elérésében? 
 

1.5 Számíthat-e a projekt kidolgozásához támogatásra szervezetéből? 
 

 

2. Célmeghatározás 
 
2.1 Határozza meg a projekt céljait a már megállapított szükségletek alapján.  

 
2.2 Gondolja végig, hogyan viszonyulnak ezek a célok szervezete céljaihoz. 

 
2.3 A célokat a lehető legprecízebben fogalmazza meg. Mérhetőek? A projekt 

sikerének értékelése során felhasználhatóak-e “mérföldkövekként”? 
 

2.4 Ha a célok része már létező tevékenységek bővítése, ötleteit vitassa meg 
azokkal, akik részt fognak venni a fejlesztésben. 
 

2.5 Ha a célok része szakmai segítség szerzése a szervezeten kívülről, beszélje 
meg javaslatát a potenciális partnerekkel. 
 

2.6 Ha a célok része új tevékenységek indítása, javaslatát vitassa meg azokkal, 
akik a tevékenységek szervezésében vesznek részt. 
 

 



3. A megvalósíthatóság mérlegelése 
 
3.1 A projekt mekkora részét tudja szervezete maga megvalósítani? 

 
3.2 Várhatóan lesznek-e a szervezetnek problémái a projekt megvalósításával 

kapcsolatban? 
 

3.3 Ha a probléma anyagi természetű, akkor társfinanszírozó után kell nézni. 
Potenciális források: 
 

Európai Unió / bankok / kormány / ágazati szervezetek / 
testvérszervezetek / külföldi szervezetek / nemzetközi szervezetek. 

 
Alaposan gondolja végig, melyik volna a legjobb társfinanszírozási forrás? 
Választását indokolja. 
 

3.4 Kérjen részletes információt attól (azoktól) a társfinanszírozó(k)tól, aki(k) 
várakozása szerint segíthet(nek). Például: 
 

• Egy adott Európai Bizottsági program útmutatóját vagy feltételeinek 
leírását kérheti a nemzeti tanácsadó vagy információs szervezettől, 
vagy megtalálhatja a program honlapján. 

• Tárgyalhat olyan potenciális partnerekkel, akik anyagilag is 
hozzájárulhatnak a projekt költségeihez. 

 
3.5 Ha a probléma személyi természetű, akkor partnereket vagy 

alvállalkozókat kell keresnie. (N.B. Nem mindegyik támogató szervezet 
fogadja el külső alvállalkozók alkalmazását.) 
 

3.6 Gondolja alaposan végig, milyen partnerre van szüksége a projekthez. 
Milyen képességekhez és szaktudáshoz szeretne a projekt segítségével 
hozzájutni? 
 

3.7 Kérdezze meg a lehetséges partnereket az együttműködésről. Ötleteit a 
lehető legrészletesebben ismertesse. Ha a válaszuk igenlő, tisztázzák, 
milyen tudással tudnak hozzájárulni a projekthez, és hogy részt tudnának-
e venni benne. 
 

3.8 Ha anyagok vagy/és eszközök hiányoznak, fontolja meg, nem lehet-e 
bérelni ezeket a projekt idejére  
 

3.9 Gondolja végig, elég információja van-e szervezetének ahhoz, hogy 
belevágjon a projektbe. Ha nem, további kutatásra van szükség. 
 

3.10 Gondolja végig, a szervezet infrastruktúrája megfelelő-e a projekt 
végrehajtásához? Ha nem, meg lehet-e teremteni? Megvan-e az ehhez 
szükséges hatásköre? 
 

3.11 Ellenőrizze kollégái elkötelezettségét. Kérdezze meg tőlük nyíltan, 
számíthat-e a gyakorlati közreműködésükre. Pontosan határozza meg, mit 
vár tőlük. 
 

3.12 Ellenőrizze, hogy a szervezeten kívüli kollégák pontosan értik-e, mi a 
feladatuk a projektben. Kérdezzen rá, véleményük szerint mivel tudnak a 



projekt tartalmához hozzájárulni. Kérje meg, gondolják végig, ez mennyi 
időbe és pénzbe kerül nekik, beleszámítva a bérköltségeket is. 
 

3.13 Értékelje a projekt megvalósíthatóságát. Elemezze a várható veszélyeket, 
és keressen megoldást a veszélyek elkerülésére vagy csökkentésére. 
 

 

4. Munkaterv 
 
4.1 Határozza meg a projekt kiterjedését. Hol vannak a határai? Mi (nem) 

fér bele? 
 

4.2 Milyen munkára van szükség a tervezett eredmények eléréséhez? Ne csak 
a központi fejlesztési munkára gondoljon, hanem a kiegészítő feladatokra 
is, mint a projekt irányítása, értékelése, az eredmények terjesztése és 
felhasználása. 
 

4.3 Készítsen egy egyszerű folyamatábrát a projektről. Először bontsa a 
projektet nagyobb munkaegységekre és tervezze meg az általános 
szerkezetét. Ezután készítse el a feladatlebontást. 
 

4.4 Becsülje meg az egyes feladatokhoz szükséges időt. Készítsen Gantt 
diagramot és határozza meg az egyes tevékenységek időpontját. Ezt 
addig tökéletesítse újra és újra, míg el nem készül egy használható 
munkaterv. 
 

4.5 Amikor elkészült a munkatervvel, gondolkozzon el a várható problémákon, 
valamint a lehetséges megoldásokon. Legyen a terve rugalmas. Gondolja 
végig, mik a prioritások az idő, költség és minőség közül. 
 

4.6 Tervezze meg az egyes feladatokhoz szükséges erőforrásokat és készítse 
el a feladatlebontási és erőforrásokat felsoroló lapokat. 
 

4.7 Minden partnerrel alaposan és részletesen tisztázza a munkaterv és 
időrend kérdéseit, győződjön meg róla, hogy mindenki érti a terveket. 
 

 

5. A szervezet felkészítése 
 
5.1 Tudja meg, ki dönt arról, hogy a javaslatot megvalósítja-e a szervezet. 

 
5.2 Miről ki dönt majd a projekt végrehajtása során? Miről dönt egyedül a 

projektkoordinátor, és miről a partnerek? 
 

5.3 Tanácsos felállítani egy Projekt Irányító Bizottságot. Érdemes létrehozni 
egy tanácsadó testületet olyan emberek részvételével, akiknek a 
projekthez szükséges szaktudásuk vagy tapasztalatuk van. 
 

5.4 Amikor meghatározott feladatokra embereket választ a projekt 
munkacsoportjába, legyen világos kritériumrendszere. 
 

• El tudják-e érni a kívánt minőséget? 
• Képesek-e határidőre dolgozni? 



• El tudják-e fogadni, hogy a tervezettnél kevesebb eredményt érnek 
el, ha problémák merülnek fel? 

• Képesek-e kezelni a stresszes helyzeteket? 
• Képesek-e rugalmasan reagálni bizonytalan helyzetekben? 
• Jól kommunikálnak? 
• Képesek-e fegyelmezetten dolgozni a tervezett eredmények elérése 

érdekében? 
 

5.5 Tisztázza a szerepeket és felelősségeket. 
 

 

6. Költségvetés 
 
6.1 A költségbecsléshez ismernie kell saját szervezete és a partnerszervezetek 

jellemző bérköltségeit. 
 

6.2 Más tényezők költségeit is meg kell becsülnie, például fogyóeszközöket, 
utazást, eszközbérletet. Hasznos lehet, ha megismerkedik szervezete 
könyvelési rendszerével. 
(N.B. A nemzetközi projektek fordítási, tolmácsolási, utazási és 
szállásköltségei általában igen magasak.) 
 

6.3 Először az egyes feladatok költségeit számolja ki, aztán ezekből számolja ki 
a feladatcsomagok árát, végül a teljes projekt költségigényét. Ezután 
készítsen készpénzforgalmi (cash-flow) tervet, és keresse meg az összes 
olyan pontot, ahol a partnereknek pénzforgalmi hiányt kell finanszírozniuk. 
Amikor elkészült a projekt pénzügyi tervével, gondolja végig, hogy 
megvalósítható-e a szervezete számára. 
 

6.4 Amikor belső egyetértés született a költségvetésről, fontolják meg, mit 
tesznek, ha a társfinanszírozás kevesebb lesz a tervezettnél. 
 

6.5 Ellenőrizze, hogy a partnerek képesek lesznek-e megfizetni vállalt 
hozzájárulásukat. Hogyan mutathatják ezt ki? 
 

 

7. A minőség tervezése 
 
7.1 Mik lesznek az alapvető minőségi kritériumok és teljesítménymutatók? 

Minden egyes feladatot tekintsen át a termékek illetve a munkafolyamat 
minőségének szempontjából. 
 

7.2 Gondolja végig alaposan az egyes partnerek hozzájárulásai közötti 
érintkezési pontokat, kapcsolatokat. Mit tehet annak érdekében, hogy ne 
legyen félreértés arról, hogy mit kell teljesíteni, és hogy az elvárások 
teljesüljenek? 

 
 

8. Információs és kommunikációs stratégia készítése 
 
8.1 Készítsen listát azokról a fontosabb információkról, dokumentációról és 

információcseréről, amire a projekt közben szükség lesz. Ki lesz a felelős 



ezekért? Kihez kell eljuttatni őket? Készítsen kommunikációs és 
információcsere-tervet. 

8.2 Mi lesz a projekt fő kommunikációs csatornája? Milyen értekezletekre lesz 
várhatóan szükség? 

8.3 Döntsön a munkanyelv(ek)ről. Mire lesz szükség a partnerek között több 
nyelven folyó kommunikáció segítéséhez? 

8.4 Találja ki, hol tárolják majd a projekttel kapcsolatos információkat, találjon 
ki egy iktatási és hivatkozási rendszert, valamint azt, hogyan lehet ezekhez 
az információkhoz hozzáférni. 

 

9. Az értékelés és terjesztés előkészítése 
 
9.1 Gondolja végig, hogyan és mely pontokon értékelik majd a projektet. Az 

értékelést többen is végezhetik: a szerződéskötő szervezet, a projekt team, 
valamennyi partnerszervezet, egy tanácsadó bizottság, a célcsoport. 

9.2 Gondoljon a folyamatos értékelésre, mely a projekt folyamatára 
visszahathat, és záró értékelésre is, melyet utólag végeznek el és a 
projekt eredményeivel foglalkozik. 

9.3 Azt is gondolja végig, hogy a projekt eredményeit hogyan lehet terjeszteni 
és hasznosítani, ehhez készítsen terveket. 

 
Amint elkészült a projekt javaslat végső változata, küldje el valamennyi 
partnernek végső elfogadásra, és kérjen tőlük szándéklevelet. 
 
Ezután küldje el a projektet a szándéklevelekkel együtt a 
társfinanszírozónak. 
(N.B. Ügyeljen arra, hogy valamennyi űrlapot pontosan kitöltse és 
aláírja, hogy elegendő példányt küld el, és ne késse le a beadási 
határidőt!) 
 

10. Közvetlenül a finanszírozásról hozott döntés után 
 
10.1 Ha a projektet teljesen elfogadják, akkor elkezdődik a szerződéskötés 

előkészítése. A társfinanszírozón kívül részletes szerződést kell kötnie 
valamennyi partnerszervezettel és az esetleges alvállalkozókkal is. 
Ügyeljen rá, hogy a szerződések világosan meghatározzák a partnerek által 
elvégzendő munkát és anyagi hozzájárulásukat, a partnernek járó hasznot, 
ide értve a termékekkel kapcsolatos jogokat; valamint szabályozzák a 
mulasztás esetén alkalmazandó eljárásokat 

10.2 Ha elutasították a projektet, próbálja megtudni az elutasítás okát. Tudja 
meg, érdemes-e javított változatban újra benyújtani a pályázatot. 

 



2. függelék 
 

Szándéklevél-minta 
 
 
Alább javaslatot teszünk a szándéklevél formájára. Valamennyi partner illetve 
szerződéskötő szervezet kell küldjön szándéklevelet a projektet koordináló 
szervezetnek. Ezeket a szándékleveleket mellékelni kell a pályázati dossziéhoz. 
 
 

Kedves [Projektigazgató vagy Projektmenedzser]! 
 
[PROJECT CÍME] 
 
Köszönjük felkérését a(z) [PROJEKT CÍME] című projektben való közreműködésre a 
[PROGRAM NEVE] program keretében. A felkérést örömmel elfogadjuk. 
 
Jelen szándéklevéllel szervezetem hivatalosan kifejezi azt a szándékát, hogy részt 
vegyen a fenti projektben, melyet a [KOORDINÁTOR SZERVEZET NEVE] koordinál 
az Ön irányításával. Szervezetem nevében vállalom, hogy teljesítjük a projektnek a 
pályázati dokumentumban leírt céljait, részletekbe menően egyetértek a leírt 
feladatokkal, személyi feltételekkel és forrásokkal, finanszírozással, 
tulajdonjogokkal, terjesztéssel, felhasználással és az eredmények átadásával. 
 
Egyetértünk abban, hogy szerepünk [A SZERVEZET SZEREPÉNEK RÖVID 
ISMERTETÉSE] lesz. Ennek a munkának a költségvetése számunkra [A SZERVEZET 
TELJES KÖLTSÉGVETÉSE A PROJEKTBEN] euró. A [PROGRAM NEVE] program 
feltételei szerint ennek [pl. 75%-át] az Európai Bizottság visszatéríti. Szervezetünk 
vállalja a hiányzó [A SZERVEZET ÁLTAL VÁLLALT HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGE] euró 
[készpénzbeli/természetbeni] hozzájárulás finanszírozását [pl. saját 
forrásból/nemzeti támogatásból].  
 
A javaslat sikere esetén hivatalos szerződést fogunk kötni a [KOORDINÁLÓ 
SZERVEZET NEVE]-vel. Fenntartjuk a jogot arra, hogy újratárgyaljuk részvételünk 
feltételeit abban az esetben, ha a projekt feltételeiben változás állna be annak 
végső elfogadása előtt. 
 
Reméljük, hogy hamarosan értesítést kapunk a pályázat sikeréről. A sikeres 
együttműködés reményében, 
 
Tisztelettel, 
 
[NÉV] 
[TISZTSÉG] 

 
 



3. függelék 
 

Partnerségi mintaszerződés 
 
 
A 2. függelékben javasolt szándéklevél - vagy akár egy ennél részletesebb 
szándéklevél -, melyet a pályázathoz mellékelünk, általában nem határozza meg 
pontosan a projekt partnerek közötti kapcsolatokat, a projekt végrehajtása során 
iránymutató feltételeket és szabályokat. Sikeres pályázat esetén a pályázó vagy 
koordinátor szervezet részletesebb szerződést kell kössön a partnerekkel, 
melyben világosan meghatározza a partnerek szerepét és felelősségét. Gyakran 
a Bizottsággal kötött szerződést egyedül a pályázó szervezet írja alá, így törvényi 
értelemben ő viseli egyedül a projekt megvalósításának felelősségét. A 
partnerekkel kötött szerződés némi biztosítékot jelent mind a pályázó, mind a 
partnerszervezetek számára. Természetesen a szerződés pontos formája 
projektenként eltérő lesz, az adott finanszírozó program és a szerződés 
terminológiáját és feltételeit fogja tükrözni, tartalma minden egyes partner 
esetében más és más lesz. 
 
Van azonban néhány alapvető pont, melyet minden partneri szerződésnek 
tartalmaznia kell: 
 
• A támogatást nyújtó szervezettel kötött támogatási szerződés tartalmának és 

feltételeinek elfogadása, ide értve a technikai és költségvetési függelékeket is 
• A teljes elfogadott költségvetés elfogadása, a partnerek előírt formában és 

mértékben történő hozzájárulásának vállalása 
• A partnerszervezet vállalja, hogy részt vesz a projektben problémák esetén, 

vagy akkor is, ha egy vagy több partner nem teljesíti vállalt kötelezettségeit; 
ilyen esetben a partnerek közösen keresnek gyors megoldást, ennek 
sikertelensége esetén sürgősen értesítik a támogató intézményt 

• Vállalja, hogy a szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelő 
könyvelést folytat, a beszámolókhoz szükséges adatokat gyorsan és 
hatékonyan átadja 

• Vállalja, hogy lehetőségeik és legjobb tudásuk szerint teljesítik vállalt 
feladataikat, ide értve a projekt irányítását és koordinálását, részt vesznek az 
eredmények terjesztésében és hasznosításában, valamint a projekt 
értékelésében 

• Megállapodás a projekt során használt és/vagy keletkező felhasználói és 
szerzői jogokról. 

 
Példaként bemutatjuk a DIALOG-ON projekthez készített szerződést: 



DIALOG-ON Projekt 
 
Megállapodás, mely [DÁTUM] napon köttetett 
Az Európai Szakszervezeti Akadémia (“Szerződéskötő”) 
és 
[szervezet] (“Partner”)  
között 
a DIALOG-ON projektről. 
 

1. Bevezetés 

A Szerződéskötő hivatalos Támogatási Szerződést (hivatkozási szám VS/2001/0399) 
(továbbiakban “Szerződés”) kötött az Európai Közösségek nevében fellépő Európai 
Bizottsággal a szociális és foglalkoztatási programok keretében megvalósítandó DIALOG-
ON projektről (továbbiakban “Projekt”).  
 

2. Részvétel partnerként 

A Partner ezennel vállalja, hogy a Szerződéskötő által koordinált és irányított Projektben 
partnerként részt vesz. A Partner a Szerződés feltételeit magára nézve kötelezőnek 
ismeri el, és vállalja, hogy: 
 

a) Legjobb tudása szerint hozzájárul a Projekt céljainak és munkatervének 
teljesítéséhez, a Szerződés I. függelékében meghatározottak szerint, az ott 
meghatározott feladatait, munkatársait és forrásokat teljesítve 

b) Tiszteletben tartja az Európai Közösség által nyújtott támogatásokra érvényes 
általános feltételeket és szabályokat, a Szerződés II. függelékében 
meghatározottak szerint 

c) Fenti munkáját a Szerződés III. függelékében meghatározott előzetes 
költségvetés keretein belül végzi. 

 
Partner ezen felül megállapodik abban, hogy a projekttel kapcsolatos főbb feladatai a 
következők lesznek:  
[Részletek felsorolása] 
 
Partner ezen felül megállapodik abban, hogy 
 

a) Részt vállal a projekt eredményeinek értékelésében, terjesztésében és 
hasznosításában. 

b) A projekt keretében rábízott tevékenységek irányításában, koordinációjában 
és konkrét megvalósításában teljes mértékben részt vesz. 

 

3. Pénzügyi keretek 

Partner megállapodik abban, hogy a projekt keretében végzett tevékenységének teljes 
költségvetése [a szervezet költségvetésének végösszege] €. 
 
Partner különösen vállalja, hogy: 
 

a) A Projekttel kapcsolatos költségeit elkülönítve könyveli 
b) A Szerződéskötőnek valamennyi felmerült költségével kapcsolatos minden 

szükséges információt, ide értve számlamásolatokat is, a megkívánt formában 
és időben átad 

c) Tartja magát az alvállalkozásoknak a Szerződésben lefektetett szabályaihoz  
d) A Projekt költségeihez saját forrásaiból [pénzbeli hozzájárulás összege] € 

összeggel járul hozzá. Ennek az összegnek 50%-át jelen szerződés aláírásakor 
átutalja a Szerződéskötő által kezelt meghatározott bankszámlára, a 
különbözetet hasonló módon akkor egyenlíti ki, amikor a Partner 
bankszámlájára megérkezik a Szerződéskötőtől az első támogatási előleg. 



Ezen felül Partner vállalja, hogy [természetbeni hozzájárulás mértéke] € 
értékben természetben járul hozzá a projekthez, melyet a következő formában 
teljesít: 

[Részletek felsorolása] 
 
A Szerződéskötő ezennel vállalja, hogy: 
 

a) Partnernek maximum [Partner maximális támogatásának összege] € 
összeget visszafizet a Projekt keretében végzett munkájáért, Partner 
feladatainak megfelelő végrehajtása, valamint a szükséges jelentések és 
pénzügyi dokumentációk benyújtásának függvényében; valamint az Európai 
Bizottság által a Szerződéskötőnek a Szerződés 4. cikkében meghatározottak 
szerinti kifizetése függvényében. 

b) Ezeket a kifizetéseket 21 napon belül továbbítja az Európai Bizottságtól való 
átvételt követően. A kifizetések várhatóan a következő részletekben 
történnek: 

 Jelen szerződés aláírását követően [Partner maximális 
támogatásának összege] € 30%-ának kifizetése előlegként € 

 A Projekt második évében időközi kifizetés, melynek összege [Partner 
maximális támogatásának összege] € mínusz az előleg teljes 
összege 

 A különbözetet fedező végső kifizetés a Projekt befejezése és az után, 
hogy az Európai Bizottság elfogadta a Projekt végső beszámolóját és 
pénzügyi beszámolóját. 

 
A Partner ezennel megállapodik abban, hogy  
 

a) A Partner csak olyan költségeket számol el, melyek közvetlenül a Projekttel 
kapcsolatos feladatainak végrehajtásával kapcsolatban merültek fel, és 
megfelelnek az elszámolható költségeknek a Szerződés II. függelék 11. 
cikkében meghatározott feltételeinek 

b) A Szerződéskötő által átutalt teljes összeget előlegként kell tekinteni addig, 
amíg az Európai Bizottság el nem fogadja a Projekt végső elszámolását; és 
részben vagy egészében vissza kell fizetni, amennyiben a beszámolót nem 
(egészében) fogadják el 

c) A Projekt terhére maximum a Partner megállapodás szerinti költségvetésének 
összegéig és a valóban felmerült költségekig fizethető ki pénz 

d) Amennyiben a partner nem teljesíti teljes mértékben a vállalt saját (pénzbeli 
vagy természetbeni) hozzájárulást, a Szerződéskötő arányosan csökkentett 
összeget fog a Partner rendelkezésére bocsátani a Projekt keretén belül 

e) A Partner azonnali hatállyal visszafizeti a Szerződéskötőnek az el nem költött 
támogatást vagy a visszafizetendő összeget. 

 

4. Irányítás és jelentéstétel 

A Partner egyetért abban, hogy: 
 

a) A Projektet a Szerződéskötő irányítja, a Projekt Irányító Bizottság (PIB) 
javaslatait figyelembe véve, melynek tagjai [PIB tagjai]. A Projekt egészének 
napi irányításáért és igazgatásáért a Projektigazgató, Dr. Jeff Bridgford felelős. 

b) A Partner és képviselői tartani fogják magukat a nemzetközi irányítási és 
adminisztrációs szabályokhoz, melyeket a Projekt Adminisztráció Kézikönyve 
vagy a Szerződéskötő által időről időre megjelentetett hasonló dokumentumok 
határoznak meg  

c) A Partner rendszeres időközökben fázisjelentéseket szolgáltat a 
Szerződéskötőnek a Szerződéskötő által megkívánt formátumban és időben  

 



5. Felelősség 

A Partner kártalanítja a Szerződéskötőt amennyiben a Partner nem teljesíti vállalt 
feladatait vagy a Projektben való részvételével kárt okoz. Teljes mértékben felelősséget 
vállal továbbá a Projekt keretében végzett tevékenysége által kívülállóknak okozott 
bárminemű károkért.  

6. Titoktartás 

A szerződő felek vállalják, hogy bizalmasan kezelnek minden olyan dokumentumot, 
információt vagy egyéb anyagot, melyet bizalmas bizalmasan kapnak meg. 
 

7. Nyilvánosság 

A Projekttel kapcsolatos minden nyilvános megjelenésnek, ide értve a terjesztést, a 
Projekt keretében tartott tanfolyamokat és szemináriumokat is, hirdetnie kell egyrészt a 
DIALOG-ON projektet, másrészt az Európai Bizottságtól kapott támogatást. Egyúttal azt 
is jelezni kell, hogy az Európai Bizottság nem felelős az ilyen kiadványok vagy 
rendezvények tartalmáért és az ott átadott információkért. 
 

8. A Projekt eredmények tulajdonjoga 

A Szerződés II. függelék 7. cikkének megfelelően a Szerződéskötő valamennyi projekt 
partnerrel a Projekt korai szakaszában jóhiszemű egyezséget köt a Projekt 
eredményeként létrehozott szellemi tulajdon jogáról, valamint ezen termékek 
hasznosításáról. 
 

9. Felmondás 

A Szerződéskötő felmondhatja ezt a szerződést, 
 

a) Ha a Partner ellen csődeljárás, felszámolási eljárás vagy hasonló intézkedés 
van érvényben 

b) Ha a Partner jelen szerződés bármelyik feltételét nem teljesíti 
c) Ha az Európai Bizottság felmondja a projektszerződést  

 
A Partner három hónapos felmondási idővel mondhatja fel jelen szerződést. Ebben az 
esetben a Partner csak a felmondás pillanatáig végrehajtott feladatokkal kapcsolatos 
kifizetésekre tarthat igényt, jelen szerződés 3. pontjában foglaltak szerint. 
 

10. Módosítás 

Jelen szerződés csak írásban, mindkét fél egyetértésével módosítható. 
 

11. Joghatóság 

A szerződéssel kapcsolatos kérdésekben Belgium törvényei az irányadók. 
 

12. Szerződő felek 

A szerződő szervezetek képviseletére felhatalmazott személyek, akik felelnek jelen 
szerződés betartásáért és végrehajtásáért: 
 
A Szerződéskötő részéről: Dr. J Bridgford 
A Partner részéről: [aláíró neve] 
 
 
 
 

 

Az Európai Szakszervezeti Akadémia 
nevében 

A [szervezet] nevében 

 



4. függelék 
 

Az információs technológia és a projektmunka 
 
 
Marshall McLuhan kanadai médiaguru 1964-ben alkotta a „világfalu” kifejezést. 
Ma, 40 évvel később maga McLuhan is meglepődne rajta, mennyire beigazolta 
világképét az Internet. Az információs és kommunikációs technológiák fejlődése 
megváltoztatta munkánkat, nem utolsósorban a projektmunkát. Ebben a 
függelékben azt mutatjuk meg, hogy az információs és kommunikációs 
technológiák valamint a célszoftverek használata hogyan segíthet a nemzetközi 
projektek tervezésében és megvalósításában. 
 
 

Elektronikus kommunikáció 
 
Minden sikeres nemzetközi projekt sikerének egyik eleme a jó kommunikáció: a 
csapat tagjai, a csapat és a támogató szervezetek, valamint a projekt és 
szélesebb közönsége között. A negyedik és Ötödik fejezetben már 
hangsúlyoztuk ennek jelentőségét.  
 
Önmagában a technológiák és eszközök megléte nem jelenti, hogy az emberek 
használni is fogják őket, vagy hogy ugyanúgy fogják őket használni. Ha valaki 
képtelen fontossági sorrendet felállítani munkájában vagy nehezen tartja be a 
határidőket, a technológia nem fogja megoldani ezeket a személyes 
problémákat. Így, miközben rámutatunk arra, milyen nagymértékben segítheti 
az elektronikus kommunikáció munkánkat, észben kell tartanunk azt is, hogy az 
eszközök és technológiák csak annyira hatékonyak, amennyire hatékonyan 
használjuk őket – és hogy a jó projektek sokkal inkább az emberek munkáján, és 
együttműködésén múlnak, mint magán a technológián. 
 
A legelterjedtebb elektronikus technológiai eszközök az e-mail és a világháló. 
Majdnem minden szakszervezet elsődleges kommunikációs csatornája már az e-
mail, és sok szakszervezetnek van már saját honlapja.  
 
Az e-mail programok a szerény, csak alapvető funkcionalitást ellátó 
alkalmazásoktól kezdve a bonyolult kommunikáció-kezelő eszközökig terjednek. 
Sok közülük az ingyenes, mások programcsomagban kaphatóak, amik elég 
drágák lehetnek. Valamennyi képes címeket tárolni, csoportokba vagy listákba 
rendezni a kapcsolatokat, csatolt fájlokat kezelni, és gyakorlatilag azonnal 
küldeni és kapni leveleket. Valamennyi e-mail program tud formázatlan szövegű 
leveleket küldeni, és a legtöbb támogatja a HTML-t (az Internet nyelvét), mely 
lehetővé teszi a formázást, valamint képek, grafikák beillesztését is. 
 
Ha a szakszervezetnek saját hálózata van, elképzelhető, hogy távolról is 
elérhetővé teszik a leveleket és a fájlokat. Ez különösen hasznos lehet, amikor 
valaki az irodájától távol vesz részt értekezleten vagy más projekt-munkában. A 
laptopok és PDAk (Personal Digital Assistant, “zsebszámítógép”) használatával 
mindez igen egyszerűen megoldható.  
 
A világhálón sokmillió oldal található több száz nyelven. Ha jól használják, 
felbecsülhetetlen forrása lehet a projektmunkának. Az idegen nyelven írt oldalak 



esetében az Internetes fordító eszközök segítségével legalább azt megérthetjük, 
miről szól az oldal. 
 
Az SMS technológia – üzenetek küldése egy számítógépről, mobiltelefonról vagy 
PDAról – segítségével a határidőkre és találkozókra emlékeztethetjük az 
embereket. 
 
Végül a videokonferencia – bár még mindig nem terjedt el a használata – ma 
már aránylag olcsón megoldható személyi számítógépekről, és hasznos eszköze 
lehet a partnerekkel való közvetlen kapcsolattartásnak olyan esetekben, amikor 
az idő vagy pénz szorításában a személyes találkozás nehézségekbe ütközik. 
 
Ha végiggondoljuk a project életciklusának szakaszait, láthatjuk, melyik esetben 
hogyan használhatjuk az elektronikus kommunikációt. 
 
 

A projekt előkészítése 
 
Egy nemzetközi projekt egy olyan ötlettel és hozzá tartozó célokkal kezdődik, 
amik mellett különböző országokban található szervezetek és személyek egy 
csapata elkötelezi magát. A projekt tervezésének fázisában valószínűtlen, hogy 
anyagi lehetőség van arra, hogy a potenciális partnerek találkozzanak, hogy 
ötleteiket megvitathassák, és együtt fejleszthessék tovább. Az e-mail ideális 
megoldást nyújt ahhoz, hogy az ötleteket alacsony költséggel megvitathassák és 
kicserélhessék egymással. Létre lehet hozni egy levelezőlistát a potenciális 
partnereknek, aminek segítségével egyszerűen és gyorsan lehet üzeneteket és 
dokumentumokat elküldeni a csoportnak, legyen az bármily nagy vagy éppen 
kicsi. 
 
Lehet, hogy az internetszolgáltató, mely az e-mail szolgáltatást nyújtja, 
hírszerver szolgáltatást is nyújt. A hírszolgáltatások több ezer hírcsoportnak, 
köztük szűk specializált csoportoknak, adnak helyet, melyek közös érdeklődésű 
embereket kötnek össze. Igaz, hogy a hírcsoportok használhatóságát sokban 
csökkentette az utóbbi években a kéretlen levelek (spamek) tömege, melyek oda 
érkeznek. 
 
Az Internet-hozzáférés hatalmas előnyökkel jár, már a kezdeti ötletek 
kidolgozásakor is. Akárcsak az e-mail programok esetében, sok web böngésző 
program (pl. az Internet Explorer, Netscape, Firefox és Opera) ingyenes. A 
modern keresőrendszerek segítségével rákereshetünk a szóban forgó témára, és 
így megtudhatjuk, milyen témák tartoznak ide, kik értenek hozzá, és milyen 
munkát végeztek már el mások. Ez nemcsak az ötletek tisztázásában, hanem a 
potenciális partnerek megtalálásában is segíthet. 
 
Ahogy a kézikönyvből már kiderült, az Európai Unió intézményei és ügynökségei 
nyilvános információk nagy tömegét teszik ingyenesen hozzáférhetővé az 
Interneten, hiszen így olcsóbban és hatékonyabban tudják eljuttatni az 
információt. Ide tartoznak nemzetközi projekteket és tevékenységet támogató 
különböző programokkal és költségvetési előirányzatokkal kapcsolatos 
információk is. Az utóbbi években a Bizottság egyre több program esetében 
mozdul el a papíralapú pályázati űrlapoktól az elektronikus űrlapok felé, így az 
Internet hozzáférés nem csak hasznos, hanem egyenesen nélkülözhetetlen. 
Ahhoz, hogy mindezekhez az információkhoz hozzáférjen, olvassa vagy 
számítógépén tárolja későbbi felhasználás céljából, nincs másra szükség, mint 



egy Internet szolgáltatóra vagy a szakszervezeti helyi hálózathoz (Local Area 
Network, LAN) való hozzáférésre. 
 
Az ETUCO maga is létrehozott egy jelentős EU Információs Szolgálatot 
szakszervezeti oktatók számára az Interneten. A szolgálat naprakész 
információkat ad közre az EU programokról és költségvetési fejezetekről, 
valamint működtet egy ügyfélszolgálatot, mely a projektek előkészítéséhez és 
végrehajtásához nyújt segítséget95. 
 
 

Projektirányítás 
 
Ugyanúgy, ahogy a projekt tervezésében segít az e-mail, segíthet 
megszervezésében és a napi munkában is, ha egyszer a projekt anyagi háttere 
biztosítva van. Az e-mail nem helyettesítheti a személyes találkozást, de 
rendkívül gyors és hatékony információs rendszert lehet rá építeni, ami segíthet 
abban, hogy korlátozott utazási költségkeret mellett is hatékonyabb legyen a 
partnerek közötti együttműködés, ezáltal pedig a projektirányítás is. 
 
Valamennyi projektnek számos olyan írott anyaga keletkezik (megbeszélések 
jegyzőkönyve, költségvetések, jelentés-vázlatok), melyek a partnerek belső 
használatára szolgálnak. Ezeket e-mail segítségével körözhetjük a partnerek 
között, miután megállapodtunk az írott anyagok formátumában. Figyelembe kell 
venni, hogy nem mindenki használja ugyanazt az operációs rendszert (pl. 
Windows, Mac vagy Linux) vagy programot (pl. Microsoft Office, WordPerfect, 
Star Office stb.), ezért van szükség arra, hogy megegyezzünk egy közös 
formátumban. 
 
A szponzoroktól kapott anyagi támogatás egyik feltétele minden esetben az, 
hogy a projekt tevékenységeiről jelentések készüljenek. Ehhez minden partnertől 
információt, dokumentumokat kell kapnunk, aránylag rövid időn belül. Ebben is 
hatalmas segítséget jelent az e-mail használata és a dokumentumok elektronikus 
cseréje. Néhány szövegszerkesztő programnak van “dokumentumok egyesítése” 
funkciója, ami lehetővé teszi, hogy egyszerre többen is szerkesszenek vagy 
megjegyzésekkel lássanak el egy közös dokumentumot úgy, hogy a javítások 
végül egy közös változatba kerüljenek. Ez különösen hasznos lehet pl. egy 
jelentés készítése közben, melybe több partnernek is kell írnia. 
 
Ezen felül számos előnnyel jár egy zárt körű (azaz csak jelszóval hozzáférhető) 
területet elkülöníteni egy Internet szerveren, ami virtuális projekt-könyvtárként 
funkcionálhat. Fel lehet tenni ide a projekt anyagainak legfrissebb változatát, így 
a partnerek bármikor elolvashatják vagy letölthetik azokat – nagyon hasznos 
lehet ez akkor, amikor valamelyik partner elveszíti saját példányát, vagy nem 
találja egy adott anyag aktuális változatát. Egyes projektek ehhez kapcsoltak 
még egy zárt körű vitafórumot is, melynek résztvevői a projekt partnerek. Egy 
ilyen fórum jobban kezelhető formát nyújt a vitára, mint a szokásos e-mail. Az 
ETUCO is szolgáltat egy ilyen online konferencia rendszert, a FirstClass 
programmal működtet. További információkat ld. 
http://www.etuc.org/etuco/en/virtualcampus/. 
 
Az Európai Bizottság több programja a világhálón is közzéteszi a projekt 
jelentések struktúráját és formátumát, további iránymutatásokkal együtt. Minél 
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hamarabb megszerzik ezeket, annál több idejük marad arra, hogy megértsék és 
felkészüljenek a jelentések készítésére. Ebben a folyamatban megint 
meggyorsíthatja a dolgokat az Internet-hozzáférés, és abban is segít, hogy az 
Európai Bizottság dokumentumainak biztosan a legfrissebb változatát kapják 
meg. 
 



A projekt megvalósítása 
 
A sikeres nemzetközi projektek eredménye új szolgáltatás vagy új termék 
létrehozása, például kézikönyvek, oktatási tananyagok, jelentések. 
 
A terjesztés (disszemináció) (és szükség esetén a marketing) teremti meg annak 
a feltételeit, hogy a projekt termékét és szolgáltatásait mások is észrevegyék, 
foglalkozzanak vele és használják. Az elektronikus kommunikáció fontos szerepet 
játszhat a projekt disszeminációs stratégiájában. Lehet, hogy egyszerűen egy új, 
erre a célra létrehozott e-mail lista elégséges megoldást jelent. Ugyanakkor, ha a 
világhálón megjelenik a projekt oldala, akkor a projekttel, tevékenységeivel és 
eredményeivel kapcsolatos információk sokkal szélesebb körben válhatnak 
hozzáférhetővé. 
 
A web oldal készítője különböző formátumokban teheti hozzáférhetővé a 
dokumentumokat – szöveg dokumentumok, táblázatok, zippelt fájlok, 
hordozható dokumentum formátum (PDF) stb. Így, ha egy fontos jelentés, 
tankönyv, vagy más olyan anyag készült a projekt keretében, ami túl hosszú 
ahhoz, hogy egyszerű web oldalként publikálható legyen, akkor még mindig 
közzé lehet tenni letöltésre és kinyomtatásra alkalmas fájlként. 
 
Hasonlóképpen, ha a termékeket el akarják adni, az Internet jó terepet szolgáltat 
az eladásra és arra, hogy többen is tudomást szerezzenek arról, mit kínál. Fel 
lehet kínálni az Interneten keresztüli rendelés lehetővé tételét is. 
 
A saját szervezetük web oldalain felül érdemes megfontolni annak a lehetőségét, 
hogy az ETUCO Európai Szakszervezeti Oktatás web oldalán is megjelentessék az 
anyagokat96. A weboldal Források szekciójában oktatási és információs 
anyagokat is találhat az információs technológia használatáról a 
szakszervezetben. 
 
 

Projektmenedzsment: Szoftver 
 
Eddig főleg arról beszéltünk ebben a függelékben, hogyan használhatjuk az 
informatikai eszközöket a projekt keretében való kommunikációra. Léteznek 
ugyanakkor különböző célzott projektmenedzsment programok, melyek – ha 
megfelelően használjuk őket – sokat segíthetnek a projektmenedzsment 
folyamatában, segítenek a projektet sínen tartani. Igaz ugyanakkor, hogy ha 
rosszul használjuk, igen frusztrálóak, időrablóak lesznek, és végeredményben 
hátráltatják a munkát. 
 
Rendkívül széles a választék a specializált “projektmenedzsment” szoftverekből, 
eltérő bonyolultságúak és különböző árúak. Az első eldöntendő kérdés, hogy 
egyáltalán szükség van-e ilyen programra. Ha a projekt kicsi és aránylag 
egyszerű, akkor egy ilyen szoftver nem könnyíti meg a munkát, elég egy 
egyszerű táblázatkezelő rendszer. Ezzel nemcsak a költségvetést lehet kezelni, 
hanem segíthet a programok időrendjének és a feladatok közötti kapcsolatok 
megtervezésében. 
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Ha a projekt kicsit bonyolultabb – a nemzetközi projektek gyakran ilyenek –, 
akkor egy egyszerű projektmenedzsment programcsomag már hasznos lehet. 
Nagyméretű, összetett projektek esetében pedig érdemes megfontolni egy 
fejlettebb termék beszerzését. Ez utóbbi esetben fontos, hogy elegendő időt 
szánjunk a program hatékony használatának megtanulására is. 
 
Világosan kell látnunk, mire képes és mire nem képes a program. Mindenek 
előtt, nem tud projekt ötletet kitalálni helyettünk! Nem tudja automatikusan 
kitalálni a megvalósítandó tevékenységeket és feladatokat. A 
projektmenedzsment programok egy logikai keretet nyújtanak, melyben ki lehet 
dolgozni és végre is lehet hajtani a projekt tervét. A kiindulópont a 
feladatlebontás (ld. 5. fejezet). Amint elkészült a feladatlebontás felső szintje, 
ezt az információt már rögzíthetjük a számítógépben. Ezután egyre 
részletesebben lebonthatjuk ezeket a feladatokat, beírhatjuk a kezdő és 
végidőpontokat és időtartamot, forrásokat (pénzügyi és emberi) rendelhetünk az 
egyes feladatokhoz, meghatározhatjuk a mérföldköveket, a kapcsolatokat, 
elkészíthetjük a Gantt és PERT diagramokat. 
 
Ezen felül a végrehajtás közben a program nyomon követheti a projekt 
haladását, “terv - valóság” összehasonlításokat készíthetünk, kiemeli a 
nehézségeket akár az idő, akár a források szempontjából, és általában, a 
projektmunka irányítását segítő részletes információkkal szolgálhat. Néhány 
program együttműködik az e-mail és határidőnapló szoftverekkel is, az adatokat 
pedig táblázat vagy szöveg formátumba exportálja. Fontos eleme lehet ez a 
kommunikációs stratégiának is, mivel világos és áttekinthető jelentéseket készít, 
ami segíti a projekt csapat közös munkáját. 
 
Van még egy kategóriája a számítógépes programoknak, mely, bár nem 
projektmenedzsment program, de nagyon hasznos lehet a projektmunkában. Az 
Elmetérkép-szerkesztő (Mind Mapping) program segít az ötletek és a köztük levő 
kapcsolatok megjelenítésében. Hasznos lehet a projekt kezdeti ötletelő 
szakaszában, a projekt céljainak definiálásában vagy a projekt-csapat tagok 
szerepének, feladatainak meghatározásakor. Az egész projektet is 
megjeleníthetjük egy elmetérképen, ami segít megérteni, hogy az egyes részek 
hogyan illeszkednek egymáshoz és hoznak létre egy következetes egészet. 
 
A Bibliográfia és Források függelékben felsorolunk néhány ilyen 
programcsomagot. 
 



5. függelék 
 

Az Európai Bizottság felépítése 
 
 
Az Európai Bizottság 37 Főigazgatóságra – elterjedt angol rövidítéssel DG – 
továbbá több további szakszolgálatra oszlik, melyek mindegyikének pontosan 
körülhatárolt felelősségi köre van. Ez a függelék ezeket sorolja fel, továbbá web 
oldalaikat, végül számos önálló ügynökséget és alapítványt, melyeket a Bizottság 
vagy a Tanács alapított. 
 
 

Főigazgatóságok és szolgálatok 
 
További információk találhatóak az Európai Unió holnapján: 
http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm.  
 

Általános szolgálatok 
• Főtitkárság 

http://europa.eu.int/comm/dgs/secretariat_general/index_en.htm 
• Sajtó és kommunikációs szolgálat 

http://europa.eu.int/comm/dgs/press_communication/index_en.ht
m 

• Kiadványok Hivatala 
http://publications.eu.int/index_en.html 

• Eurostat (Az EU Statisztikai Hivatala) 
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,1&_dad=
portal&_schema=PORTAL 

• Európai Korrupció Elleni Hivatal 
http://europa.eu.int/comm/dgs/olaf/index_en.html 

 

Politikák 
• Adópolitika és Vámunió 

http://europa.eu.int/comm/dgs/taxation_customs/index_en.htm 
• Belső Piac 

http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_market/index_en.htm 
• Egészségügy és Fogyasztóvédelem 

http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_en.htm 
• Energia és Közlekedés 

http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_en.html 
• Foglalkoztatás és Szociálpolitika 

http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/index_en.htm 
• Gazdasági és Pénzügyek 

http://europa.eu.int/comm/dgs/economy_finance/index_en.htm 
• Halászat 

http://europa.eu.int/comm/dgs/fisheries/index_en.htm 
• Igazságügy és Belügy 

http://europa.eu.int/comm/dgs/justice_home/index_en.htm 
• Információs Társadalom 

http://europa.eu.int/comm/dgs/information_society/index_en.htm 
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• Környezet 
http://europa.eu.int/comm/dgs/environment/index_en.htm 

• Közös Kutatóközpont 
http://www.jrc.cec.eu.int/ 

• Kutatás 
http://europa.eu.int/comm/dgs/research/index_en.html 

• Mezőgazdaság 
http://europa.eu.int/comm/dgs/agriculture/index_en.htm 

• Oktatás és Kultúra 
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm 

• Regionális Politika 
http://europa.eu.int/comm/dgs/regional_policy/index_en.htm 

• Vállalkozás 
http://europa.eu.int/comm/dgs/enterprise/index_en.htm 

• Verseny 
http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/index_en.htm 

 

Külkapcsolatok 

• Az Európai Közösség Humanitárius Irodája - ECHO 
http://europa.eu.int/comm/dgs/humanitarian_aid/index_en.htm 

• Bővítés 
http://europa.eu.int/comm/dgs/enlargement/index_en.htm 

• EuropeAid Együttműködési Szolgálat 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm 

• Fejlesztés 
http://europa.eu.int/comm/dgs/development/index_en.htm 

• Kereskedelem 
http://europa.eu.int/comm/trade/index_en.htm 

• Külügyi Kapcsolatok 
http://europa.eu.int/comm/dgs/external_relations/index_en.htm 

 

Belső szolgálatok 
• Belső Pénzügyi Ellenőrzés 

http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_audit/index_en.htm 
• Fordítói Szolgálat 

http://europa.eu.int/comm/dgs/translation/index_en.htm 
• Informatika 

http://europa.eu.int/comm/dgs/informatics/index_en.htm 
• Infrastruktúra és Logisztika 

http://europa.eu.int/comm/oib/index_en.htm 
• Jogi szolgálat 

http://europa.eu.int/comm/dgs/legal_service/index_en.htm 
• Költségvetés 

http://europa.eu.int/comm/dgs/budget/index_en.htm 
• Politikai Tanácsadók Csoportja 

http://europa.eu.int/comm/dgs/policy_advisers/index_en.htm 
• Személyzeti és Adminisztrációs Ügyek 

http://europa.eu.int/comm/dgs/personnel_administration/index_en.h
tm 

• Tolmácsolás 
http://europa.eu.int/comm/scic/index_en.htm 
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http://europa.eu.int/comm/dgs/budget/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/policy_advisers/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/personnel_administration/index_en.h
http://europa.eu.int/comm/scic/index_en.htm


Ügynökségek és Testületek 
 
A Bizottság Főigazgatóságain és központi szolgálatain felül számos ügynökség, 
alapítvány és központ is létezik, melyeket egy Európai Bizottsági vagy egy 
Európai Tanácsi határozat hozott létre, de független testületként működnek. 
 

European Agency for the Evaluation of Medicinal Products 
(E.M.E.A.) / Európai Gyógyszer Értékelő Ügynökség 
7 Westferry Circus 
Canary Wharf 
UK-E14 4HB London 
Tel.: +44.207.418 84 00 
Fax: +44.207.418 84 16 
e-mail: mail@emea.eu.int 
http://www.emea.eu.int/ 
 

European Environment Agency (EEA) / Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség 
Kongens Nytorv, 6 
DK-1050 København K 
Tel.: +45.33 36 71 00 
Fax: +45.33 36 71 99 
General Information e-mail: info@eea.eu.int 
Technical information e-mail: webmaster@eea.eu.int   
http://www.eea.eu.int/ 
 

European Training Foundation (ETF) / Európai Szakképzési 
Alapítvány 

Villa Gualino 
Viale Settimio Severo 63-67 
I-10133 Torino 
Tel.: +39.11.630 22 22 
Fax: +39.11.630 22 00 
e-mail: info@etf.eu.int  
http://www.etf.eu.int/ 
 

European Centre for the Development of Vocational Training 
(CEDEFOP) / Európai Szakképzésfejlesztési Központ 

P.O. Box 22427 
GR-55102 Thessaloniki (Finikas) 
Tel.: +30.23 10 49 01 11 
Fax: +30.23 10 49 00 49 
e-mail: info@cedefop.eu.int 
http://www.cedefop.gr/ 
 

http://www.emea.eu.int/
http://www.eea.eu.int/
http://www.etf.eu.int/
http://www.cedefop.gr/


European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 
(EMCDDA) / A Kábítószerek és a Kábítószerfüggés Európai 
Megfigyelőközpontja 

Palacete Mascarenhas 
Rua da Cruz de Santa Apolónia 23/25 
P-1149-045 Lisboa 
Tel.: +351.21.811 30 00 
Fax: +351.21.813 17 11 
e-mail: info@emcdda.eu.int 
http://www.emcdda.org/ 
 

European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions/ Európai Alapítvány az Élet- és 
Munkakörülmények Javításáért 
Wyattville Road 
Loughlinstown 
IRL- Dublin 18 
Tel.: +353.1.204 31 00 
Fax: +353.1.282 64 56; + 353.1.282 42 09 
e-mail: postmaster@eurofound.eu.int  
http://www.eurofound.eu.int/ 
 

Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks 
and Designs) / Belső Piaci Harmonizációs Iroda (Védjegy és 
Mintaoltalom) 

Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 
Switchboard: +34.965 139 100 
Tel: (General inquiries: +34.965 138 800  
Fax: (General inquiries): +34.965 139 173 
Fax (Community trade marks): +34.965 131 344  
e-mail: information@oami.eu.int 
http://www.oami.eu.int/ 
 
Community Plant Variety Rights Office/ Közösségi 
Növényfajta-hivatal 
 
CPVO – OCVV 
BP 62141 - 3, Boulevard Maréchal Foch 
F - 49021 Angers CEDEX 02 
Tel.: +33 (0) 2.41 25 64 00  
Fax: +33 (0) 2.41 25 64 10  
e-mail: cpvo@cpvo.eu.int  
http://www.cpvo.eu.int 
 

European Agency for Safety and Health at Work / Európai 
Munkavédelmi és Munkaegészségügyi Ügynökség 

Gran Via 33 
E - 48009 Bilbao 
Tel.: +34.94 479 43 60 

http://www.emcdda.org/
http://www.eurofound.eu.int/
http://www.oami.eu.int/
http://www.cpvo.eu.int


Fax: +34.94 479 43 83 
e-mail: information@osha.eu.int 
http://osha.eu.int/ 
 

Translation Centre for Bodies in the European Union / Az EU 
Intézményeinek Fordítóközpontja 
Bâtiment Nouvel Hémicycle, niveau -4 
1, rue du Fort Thüngen 
L-1499 Luxembourg Kirchberg 
Tel.: +352.42 17 11-1 
Fax: +352.42 17 11-220 
e-mail: cdt@cdt.eu.int 
http://www.cdt.eu.int 
 

European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia 
(EUMC) / Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai 
Megfigyelőközpontja 

Rahlgasse 3 
A-1060 Vienna 
Tel.: +43.1.580 30-0 
Fax: +43.1.580 30-99 
e-mail: information@eumc.eu.int 
http://www.eumc.at/ 
 

European Agency for Reconstruction / Európai Újjáépítési 
Ügynökség 

Postacím: 
P.O. Box 10177 
GR-54110 Thessaloniki 
Tel.:+30.2310 505 100 
Fax:+30.2310 505 172 
Cím: 
Egnatia 4 
GR-54626 Thessaloniki 
e-mail: info@ear.eu.int 
http://www.ear.eu.int 
 

European Food Safety Authority / Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hivatal 

Palazzo Ducale 
Parco Ducale, 3 
I-43100 Parma  
Tel: +32 (0)2 337 21 11  
Fax: +32 (0)2 726 68 13  
e-mail: info@efsa.eu.int  
http://www.efsa.eu.int/ 
 

http://osha.eu.int/
http://www.cdt.eu.int
http://www.eumc.at/
http://www.ear.eu.int
http://www.efsa.eu.int/


European Maritime Safety Agency / Európai Tengerészeti 
Biztonsági Ügynökség 

Rue de Genève, 12 
B-1049 Brussels 
Belgium 
Tel: +32 (0)2 29 85812 
Fax: +32 (0)2 29 98059 
e-mail: tren-emsa-info@cec.eu.int 
http://www.emsa.eu.int/ 
 

European Aviation Safety Agency / Európai 
Repülésbiztonsági Ügynökség  

Postacím: 
European Aviation Safety Agency 
Postfach 10 12 53 
D-50452 Köln 
Germany 
 
Cím:  
European Aviation Safety Agency  
Ottoplatz, 1 
D-50679 Köln 
Germany 
Switchboard: +49.221.89990 0000 
Temporary General fax: + 49.221.89990 9501/ 9502 
e-mail: info@easa.eu.int 
http://www.easa.eu.int/ 
 

European Network and Information Security Agency (ENISA) 
/ Európai Hálózati és Információs Biztonsági Hivatal 

European Commission 
Information Society Directorate General 
Directorate A 
BU33 02/45 
B-1049 Brussels 
Tel:  +32 (0)2 2968111 
 +32 (0)2 2963344 
Fax:  +32 (0)2 2969229 
eE-mail: ENISA-info@cec.eu.int 
http://www.enisa.eu.int 

http://www.emsa.eu.int/
http://www.easa.eu.int/
http://www.enisa.eu.int


6. függelék 
 

A jelenlegi európai bizottsági tagok 
és felelősségi körük 

 
 
A biztosokat a tagállamok nevezik ki. A biztosokkal kapcsolatos naprakész 
információ az alábbi címen található:  
http://europa.eu.int/comm/commissioners/newcomm_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/commission_barroso/index_en.htm 
 
 
Elnök José Manuel Durão 

Barroso 
Portugália 

   
Alelnökök   
Adminisztratív ügyek Siim Kallas Észtország 
Szabadság, biztonság és igazság  Franco Frattini Olaszország 
Ipar Günter Verheugen Németország 
Ipari kapcsolatok, kommunikációs 
stratégia  

Margot Wallström Svédország 

Közlekedés Jacques Barrot Franciaország 
   
További biztosok   
Mezőgazdaság Mariann Fischer Boel Dánia 
Verseny Neelie Kroes Hollandia 
Költségvetés Dalia Grybauskaitée Litvánia 
Fejlesztés és humanitárius segély Louis Michel Belgium 
Gazdaság és pénzügyek Joaquin Almunia Spanyolország 
Oktatás, képzés és kultúra Ján Figel’ Szlovákia 
Foglalkoztatás és szociális ügyek Vladimir Spidla Cseh Köztársaság 
Energia Andris Piebalgs Lettország 
Bővítés Olli Rehn Finnország 
Környezet Stavros Dimas Görögország 
Külkapcsolatok és szomszédsági 
politika 

Benita Ferrero- Waldner Ausztria 

Halászat és tengeri politika Joe Borg Málta 
Egészségügy és fogyasztóvédelem Markos Kyprianou Ciprus 
Információs társadalom Viviane Reding Luxemburg 
Belső piac Charlie McCreevy Írország 
Regionális politika Danuta Hübner Lengyelország 
Tudomány és kutatás Janez Potočnik Szlovénia 
Adózás és vámunió László Kovács Magyarország 
Kereskedelem Peter Mandelson Egyesült Királyság 
 

http://europa.eu.int/comm/commissioners/newcomm_en.htm
http://europa.eu.int/comm/commission_barroso/index_en.htm


7. függelék 
 

Az Európai Bizottsággal és más európai 
intézményekkel kapcsolatos információforrások 

 
 
Ebben a függelékben az Európai Bizottsággal kapcsolatos információk találhatók, 
továbbá a legfontosabb európai intézmények honlapjainak listája. 
 
 

Az Európai Bizottság irodái 
 
Az 5. függelék a Főigazgatóságok és más központi bizottsági irodák web címeit 
tartalmazza Az Európai Bizottságnak a brüsszeli és luxemburgi központi irodáin 
kívül az Európai Unió valamennyi tagállamában is van képviselete. Ezek a 
delegációk:  
 
• képviselik a Bizottságot az egyes tagállamokban 
• segítik az EU politikai céljainak megvalósulását  
• kapcsolatot építenek ki a Bizottság és annak politikai és érdekképviseleti 

partnerei között, beleértve a médiát is 
• kiszolgálják a közvélemény információs igényeit a Bizottsággal és az Unióval 

kapcsolatban. 
 
A Bizottságnak ezek az irodái jó kiindulópontot jelenthetnek az első információk 
megszerzéséhez, bár az információszükséglet mérete és mennyisége miatt 
valószínű, hogy gyakran továbbküldik az érdeklődőt a tagállamokban található 
szakközpontokba, melyek egy-egy programmal vagy az Unió bizonyos 
feladataival foglalkoznak. A Bizottság tagállamokban található Irodáinak 
címlistája alant következik: 
 

Ausztria 

Europäische Kommission 
Vertretung in Österreich 
Kärntner Ring 5-7 
AT-1010 Wien 
Tel.: +43.1.516 18-0 
Fax: +43.1.513 42 25 
E-mail: burvie@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/austria/ 
Karl Georg DOUTLIK 
 

http://europa.eu.int/austria/


Belgium 

Commission Européenne 
Représentation en Belgique 
Europese Commissie 
Vertegenwoordiging in België 
Rue Archimède 73 / Archimedesstraat 73 
B-1000 Bruxelles / Brussel 
Tel.: +32.2.295 38 44 
Fax: +32.2.295 01 66 
E-mail: represent-bel@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/comm/represent/be/ 
Guy VANDEBON  
 

Ciprus 

Iris Tower, 8th Floor  
2 Agapinor Street 
1076 Nicosia 
P.O.Box 23480 
1683 Nicosia 
Tel: +357.22817770 
Fax: +357.22768926 
E-mail: press-rep-cyprus@cec.eu.int 
http://www.delcyp.cec.eu.int/en/index.html 
Adriaan VAN DER MEER 
 

Cseh Köztársaság 

Pod Hradbami 17 
160 00 Praha 6 
 
Postacím: 
P.O.Box 192  
160 41 Praha 6 
Tel.: +420.224 312 835 
Fax: +420.224 312 850, 224 320 810 
E-mail: PRESS-REP-CZECH@cec.eu.int 
Christian BOURGIN, Acting Head of Representation 
További címek http://www.evropska-unie.cz/cz/ 
 

Dánia 

Europa-Kommissionen 
Repræsentation i Danmark 
Østergade 61 (Højbrohus) 
Postbox 144  
DK-1004 København K 
Tel.: +45.33 14 41 40 
Fax: +45.33 11 12 03 
E-mail: eu@europa-kommissionen.dk 
http://www.europa-kommissionen.dk 
Thomas A. CHRISTENSEN, Fungerende repræsentationschef  
 

http://europa.eu.int/comm/represent/be/
http://www.delcyp.cec.eu.int/en/index.html
http://www.evropska-unie.cz/cz/
http://www.europa-kommissionen.dk


Egyesült Királyság 

London 

European Commission 
Representation in the United Kingdom 
Jean Monnet House 
8, Storey's Gate 
GB- London SW1 P3 AT 
Tel.: +44.207.973 19 92 
Fax: +44.207.973 19 00, 973 19 10 
E-mail: Ian.Barber@cec.eu.int  
http://www.cec.org.uk 
Acting Head of Representation: Ian BARBER 
 

Belfast  

European Commission 
Representation in Northern Ireland 
9/15 Bedford Street (Windsor House) 
Belfast BT2 7EG 
Tel.: +44.2890.24 07 08 
Fax: +44.2890.24 82 41 
E-mail: Eddie.McVeigh@cec.eu.int  
http://www.cec.org.uk/ni/index.htm 
Eddie MCVEIGH 
 

Cardiff  

European Commission 
Representation in Wales/Swyddfa'r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru 
2 Caspian Point/2 Pentir Caspian 
Caspian Way/Ffordd Caspian 
Cardiff/Caerdydd 
CF10 4QQ 
Tel.: +44.2920.895020 
Fax: +44.2920.895035 
E-mail: Ian.Barber@cec.eu.int 
Ian BARBER 
 

Edinburgh 

European Commission 
Representation in Scotland 
9 Alva Street 
Edinburgh EH2 4PH 
Tel.: +44.131.225 20 58 
Fax: +44.131.226 41 05 
E-mail: Elizabeth.Holt@cec.eu.int 
http://www.cec.org.uk/scotland/index.htm 
Elizabeth HOLT 
 

Észtország 

Kohtu 10 

http://www.cec.org.uk
http://www.cec.org.uk/ni/index.htm
http://www.cec.org.uk/scotland/index.htm


10130 Tallinn  
Tel: +372.626 4400 
Fax: +372.626 4439 
E-mail: pille.vaher@cec.eu.int 
http://www.euroopaliit.ee 
Pille VAHER 
 

Finnország 
Euroopan komissio/Europeiska kommissionen 
Suomen edustusto/Representationen i Finland 
Pohjoisesplanadi 31/Norra esplanaden 31 
PO Box 1250 
FIN-00101 Helsinki/Helsingfors 
Tel.: +358.9.622 65 44 
Fax : +358.9.65 67 28 
E-mail: burhel@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/finland 
Marjatta HAUTALA, acting Head of Representation 
 

Franciaország 

Párizs 

Commission Européenne 
Représentation en France 
288, boulevard Saint-Germain 
F-75007 Paris 
Tel.: +33.1.40 63 38 00 
Fax: +33.1.45 56 94 17/18/19 
E-mail: burpar@cec.eu.int  
http://europa.eu.int/france  
Jean-Louis GIRAUDY 
 

Marseille 

Commission Européenne 
Représentation à Marseille 
2, rue Henri-Barbusse (CMCI) 
F-13241 Marseille Cedex 01 
Tel.: +33.4.91 91 46 00 
Fax: +33.4.91 90 98 07 
E-mail: antmar@cec.eu.int  
http://europa.eu.int/france/marseille 
Jacques HUCHET 
 

http://www.euroopaliit.ee
http://europa.eu.int/finland
http://europa.eu.int/france
http://europa.eu.int/france/marseille


Görögország 

European Commission Office in Greece 
Vasilissis Sofias 2 
GR- 106 74 Athens 
Tel.: +30.1.7272100 
Fax: +30.1.7244620 
E-mail: burath@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/hellas/ 
Mario CAMHIS 
 

Hollandia 
Europese Commissie 
Bureau in Nederland 
Korte Vijverberg 5 
NL -2513 AB Den Haag 
Postacím 
Postbus 30465 
NL- 2500 GL Den Haag 
Tel.: +31.70.313 53 00 
Fax: +31.70.364 66 19 
E-mail: burhay@cec.eu.int  
http://www.eu.nl or http://www.europa.nl 
Nico WEGTER 
 

Írország 

European Commission Representation in Ireland 
European Union House  
18 Dawson Street 
Dublin 2 
Tel.: +353.1.634 1111 
Fax: +353.1.634 1112 
E-mail: eu-ie-info-request@cec.eu.int 
http://www.euireland.ie/ 
Peter DOYLE 
 

Lengyelország 
Warsaw Financial Center 
ul. Emilii Plater 53 
00-113 Warsaw 
Tel.: +48.22.520 82 00 
Fax: +48.22.520 82 82 
http://www.europa.delpol.pl/  
E-mail: delegation-poland@cec.eu.int 
Bruno DETHOMAS 
 

http://europa.eu.int/hellas/
http://www.eu.nl
http://www.europa.nl
http://www.euireland.ie/
http://www.europa.delpol.pl/


Lettország 

Jacob's Barracks  
Tornu street 4-1c 
LV-1050 Riga 
Tel.: +371.2.7325270 
Fax: +371.2.7325279 
E-mail: delegation-latvia-news@cec.eu.int 
vagy 
A képviselet nevében: stepina.inese@cec.eu.int 
A Phare szekció képviseletében: dace.kozule@cec.eu.int 
http://www.eiropainfo.lv 
Andrew RASBASH 
 

Litvánia 

Naugarduko 10 
Vilnius 01141 
Tel.: +370.5 231 31 91 
Fax: +370.5 231 31 92 
E-mail: delegation-lithuania@cec.eu.int  
http://www.eudel.lt/ 
Michael GRAHAM  
 

Luxemburg 
Commission Européenne 
Représentation au Luxembourg 
Bâtiment Jean Monnet 
Rue Alcide De Gasperi  
L-2920 Luxembourg 
Tel.: +352.43 01-34925 
Fax: +352.43 01-34433 
E-mail : Burlux@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/luxembourg/ 
Jul CHRISTOPHORY 
 

Málta 
Villa "The Vines"  
51, Ta'Xbiex Sea Front 
Ta'Xbiex, MSD 11 
Malta 
Tel: +356.21.345111 / 21.344891/3/5 
Fax: +356.21.344897 
E-mail: delegation-malta@cec.eu.int 
http://www.delmlt.cec.eu.int/ 
H.E. Ronald GALLIMORE 
 

http://www.eiropainfo.lv
http://www.eudel.lt/
http://europa.eu.int/luxembourg/
http://www.delmlt.cec.eu.int/


Magyarország 

Európai Bizottság Magyarországi Képviselete 
1016 Budapest, Bérc u. 23. 
Tel. +36.1.209 9700, 2099710 
Fax: +36.1.466 4221 
E-mail: press-rep-hungary@cec.eu.int 
http://www.eudelegation.hu/ 
Thomas GLASER 
 

Németország 

Berlin 

Europäische Kommission 
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland 
Unter den Linden 78 
D-10117 Berlin 
Tel.: +49.30.2280-2000 
Fax: +49.30.2280-2222 
E-mail: eu-de-kommission@cec.eu.int 
http://www.eu-kommission.de 
Dr. Gerhard SABATHIL 
 

Bonn 

Europäische Kommission 
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland 
Vertretung in Bonn 
Bertha-von-Suttner-Platz 2-4  
D-53111 Bonn 
Tel.: +49.228.53009-0 
Fax: +49.228.53009-50 
E-mail: eu-de-bonn@cec.eu.int 
Barbara GESSLER 
 

München 

Europäische Kommission 
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland 
Vertretung in München  
Erhardtstraße 27 
D-80331 München 
Tel.: +49.89.242448-0 
Fax: +49.89.242448-15 
E-mail: eu-de-muenchen@cec.eu.int 
Jochen KUBOSCH 
 

http://www.eudelegation.hu/
http://www.eu-kommission.de


Olaszország 

Róma 

Commissione Europea 
Rappresentanza in Italia 
via IV Novembre, 149 II° piano 
I-00187 Roma 
Tel.: +39.6.69 99 91 
Fax: +39.6.679 16 58, 679 36 52 
E-mail: eu-it-info@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/italia/ 
Pier Virgilio DASTOLI 
 

Milánó 

Commissione Europea 
Rappresentanza a Milano 
Corso Magenta, 59 
I-20123 Milano 
Tel.: +39.02.467 51 41 
Fax: +39.02.481 85 43 
http://www.uemilano.it/ 
Roberto SANTANIELLO 
 

Portugália 

Commissão Europeia 
Gabinete em Portugal 
Centro Europeu Jean Monnet 
Largo Jean Monnet 1-10º 
P- 1069 - 068 Lisboa 
Tel.: +351.213 509 800 
Fax: +351.213 509 801 
E-Mail: burlis@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/portugal/index_pt.htm 
Ricardo CHARTERS 
 

Spanyolország 

Madrid 

Comisión Europea 
Representación en España 
Paseo de la Castellana, 46 
E-28046 Madrid 
Tel.: +34.91.423 80 00 
Fax: +34.91.576 03 87 
http://www.europa.eu.int/spain/ 
José Luis GONZÁLEZ VALLVÉ  
 

http://europa.eu.int/italia/
http://www.uemilano.it/
http://europa.eu.int/portugal/index_pt.htm
http://www.europa.eu.int/spain/


Barcelona 

Comisión Europea 
Representación en Barcelona 
Passeig de Gràcia, 90 
E - 08008 Barcelona 
Tel: +34.93.467.73.80 
Fax: +34.93.467.73.81 
http://europa.eu.int/spain/ 
Josep COLL I CARBO 
 

Svédország 

Europeiska Kommissionen 
Representation i Sverige 
Nybrogatan 11, Box 7323 
S-103 90 Stockholm 
Tel.: +46.8.562 444 11 
Fax: +46.8.562 444 12 
E-mail: bursto@cec.eu.int 
http://www.eukomm.se 
Annette MATTHIAS-WERNER 
 

Szlovák Köztársaság 

Palisády 29,  
811 06 Bratislava 
Tel: +421.2.5443 17 18 
Fax: +421.2.5443 29 80 
E-mail: mailto@delsvk.cec.eu.int 
http://www.europa.sk/ 
Eric VAN DER LINDEN 
 

Szlovénia 
Dalmatinova 4 
1000 Ljubljana 
Tel.: +386.1.438 22 70 
Fax: +386.1.438 23 60 
E-mail: info@evropska-unija.si 
http://www.evropska-unija.si 
 
 

Az Európai Unió intézményeinek honlapjai 
 
• Európai Parlament 

http://www.europarl.eu.int  
 

o Információs irodák 
http://www.europarl.eu.int/addresses/offices/default.htm 

o Politikai csoportok 
http://www.europarl.eu.int/groups/default.htm 

 

http://europa.eu.int/spain/
http://www.eukomm.se
http://www.europa.sk/
http://www.evropska-unija.si
http://www.europarl.eu.int
http://www.europarl.eu.int/addresses/offices/default.htm
http://www.europarl.eu.int/groups/default.htm


• Az Európai Unió Tanácsa 
http://ue.eu.int  

 
o Elnökség honlapja 

http://ue.eu.int/en/presid.htm 
 

A jövőben az Európai Alkotmány szerint az elnökséget három tagállam 
csoportja látja el, minden hármasban egy nagy és egy kicsi valamint legalább 
egy új tagállam kap helyet. 
Bulgária és Románia, melyek a tervek szerint 2007-ben csatlakoznai az 
Unióhoz, szintén rajta vannak a listán, 2018-2019-ben fogják irányítani az 
Uniót. 
Az EU elnöksége koordinálja az Unió munkáját. 

 
Luxemburg  2005 január-június 
Egyesült Királyság 2005 július-december 
Finnország  2006 január-június 
Ausztria  2006 július-december 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Németország  2007 január-június 
Portugália  2007 július-december 
Szlovénia  2008 január-június 
--------------------------------- 
Franciaország  2008 július-december 
Cseh Köztársaság 2009 január-június 
Svédország  2009 július-december 
--------------------------------- 
Spanyolország 2010 január-június 
Belgium  2010 július-december 
Magyarország 2011 január-június 
--------------------------------- 
Lengyelország 2011 július-december 
Dánia  2012 január-június 
Ciprus  2012 július-december 
--------------------------------- 
Írország 2013 január-június 
Litvánia 2013 július-december 
Görögország 2014 január-június 
--------------------------------- 
Olaszország 2014 július-december 
Lettország 2015 január-június 
Luxemburg  2015 július-december 
--------------------------------- 
Hollandia 2016 január-június 
Szlovákia 2016 július-december 
Málta 2017 január-június 
--------------------------------- 
Egyesült Királyság 2017 július-december 
Észtország 2018 január-június 
Bulgária  2018 július-december 
--------------------------------- 
Ausztria  2019 január-június 
Románia  2019 július-december 
Finnország 2020 január-június 

 

http://ue.eu.int
http://ue.eu.int/en/presid.htm


• Európai bizottság  
http://europa.eu.int  

 
o Főigazgatóságok és szolgálatok 

http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm 
o Európai Szociális Alap 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index.h
tm 

o Az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala 
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,113
7397&_dad=portal&_schema=PORTAL 

o Közös Kutatóközpontok 
http://www.jrc.cec.eu.int/ 

o További Intézmények és Ügynökségek (E.M.E.A., EEA, CEDEFOP, ...) 
http://europa.eu.int/agencies/index_en.htm 

o Európai Környezeti Információ és Megfigyelési Hálózat 
http://www.eionet.eu.int 

o RAPID – Az Európai Bizottság Sajtóközlemények szolgálata 
http://europa.eu.int/rapid 

o Európai Dokumentációs Központok 
http://europa.eu.int/comm/relays/edc/index_en.htm 

o Képviseletek (delegációk) a tagállamokban és harmadik országokban 
http://europa.eu.int/comm/represent_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/repdel/ 

o CELEX – a Közösség jogtára 
http://www.europa.eu.int/celex  

o Európai Terminológiai Adatbázis – "Eurodicautom" 
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller 

o Európai Információs Társadalom  
http://europa.eu.int/information_society/index_en.htm 

o Közösségi Kutatás-fejlesztési Információs Szolgálat (CORDIS) 
http://www.cordis.lu  

o SCADPLUS – Háttérinformáció az EU politikáiról 
http://europa.eu.int/scadplus/scad_en.htm 

o PreLex – az intézmények közötti döntéshozatal nyomonkövetése 
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en 

o EURES – Európai Foglalkoztatási Adatbázis 
http://europa.eu.int/eures/index.jsp 

o ARCHISplus – Történeti levéltárak adatbázisa 
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/archisplus/ht
docs/en/htm/home.htm 

 
• Az Európai Közösségek Bírósága 

http://www.curia.eu.int  
 
• Európai Számvevőszék 

http://www.eca.eu.int  
 
• Európai Központi Bank 

http://www.ecb.int 
 
• Gazdasági és Szociális Bizottság 

http://www.esc.eu.int  
 

http://europa.eu.int
http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index.h
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,113
http://www.jrc.cec.eu.int/
http://europa.eu.int/agencies/index_en.htm
http://www.eionet.eu.int
http://europa.eu.int/rapid
http://europa.eu.int/comm/relays/edc/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/represent_en.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/repdel/
http://www.europa.eu.int/celex
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller
http://europa.eu.int/information_society/index_en.htm
http://www.cordis.lu
http://europa.eu.int/scadplus/scad_en.htm
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en
http://europa.eu.int/eures/index.jsp
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/archisplus/ht
http://www.curia.eu.int
http://www.eca.eu.int
http://www.ecb.int
http://www.esc.eu.int


• Az Európai Unió Régióinak Bizottsága 
http://www.cor.eu.int  

 
• Európai Beruházási Bank 

http://www.eib.org  
 
• EUR-OP: az EU hivatalos publikációinak kiadóhivatala 

http://publications.eu.int/index_en.html 
 

o Hivatalos Lap, Alapszerződések, Törvények - EUR-Lex 
http://europa.eu.int/eur-lex 

o TED - Tenders Electronic Daily, A Hivatalos lap különszámai 
http://ted.publications.eu.int/official 

 
• Európai Ombudsman 

http://www.euro-ombudsman.eu.int  
 
• Európai Rendőrség - EUROPOL 

http://www.europol.eu.int 
 
• Ki kicsoda az Európai Unióban? – Intézményközi címtár 

http://europa.eu.int/idea/ideaen.html  
 
• Európai Egyetemi Intézet, Firenze 

http://www.iue.it  
 

o Az Európai Közösségek Történeti Archívuma 
http://www.iue.it/ECArchives 

 
 

További hasznos linkek 
 
• Euro-oldal 

http://euro.eu.int/comm/economy_finance/euro/our_currency_en.h
tm 

 
• Párbeszéd a polgárokkal és a vállalkozókkal 

http://citizens.eu.int 
 
• Kormányok a hálón 

http://www.europa.eu.int/abc/governments/index_en.htm 
 
• Európa Tanács 

http://www.coe.int/DefaultEN.asp 
 

o Parlamenti Közgyűlés 
http://assembly.coe.int/ 

o Európai Emberi Jogi Bíróság 
http://www.echr.coe.int/ 

o Európai Városok és Régiók Tanácsa 
http://www.ccre.org 

o Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa 
http://www.coe.int/T/E/CLRAE 

 

http://www.cor.eu.int
http://www.eib.org
http://publications.eu.int/index_en.html
http://europa.eu.int/eur-lex
http://ted.publications.eu.int/official
http://www.euro-ombudsman.eu.int
http://www.europol.eu.int
http://europa.eu.int/idea/ideaen.html
http://www.iue.it
http://www.iue.it/ECArchives
http://euro.eu.int/comm/economy_finance/euro/our_currency_en.h
http://citizens.eu.int
http://www.europa.eu.int/abc/governments/index_en.htm
http://www.coe.int/DefaultEN.asp
http://assembly.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
http://www.ccre.org
http://www.coe.int/T/E/CLRAE


• Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
http://www.oecd.org 

 
• Európai Ifjúsági Parlamentek 

http://europa.eu.int/comm/education/youth.html 
 
• Európai Alkotmány 

http://www.euabc.com/upload/rfConstitution_en.pdf 

http://www.oecd.org
http://europa.eu.int/comm/education/youth.html
http://www.euabc.com/upload/rfConstitution_en.pdf


8. függelék 
 

Az ETUCO nemzetközi projektmunkát segítő 
szolgáltatásai 

 
 
1992 óta az ETUCO számos szolgáltatást és tevékenységet alakított ki a 
nemzetközi projektmunka és a szakszervezeti projektmenedzsment területén. 
Ezek a szolgáltatások részben online, részben offline érhetőek el, céljuk az, hogy 
segítséget nyújtsanak a nemzetközi projekteken dolgozó európai szakszervezeti 
tisztségviselőknek.  
 
Az online szolgáltatások az EU Információs Szolgálat részét képezik. Ez az ETUCO 
honlapján létrehozott oldal (“one-stop shop”), ahol egy helyen mindent 
megtalálhatunk az európai projektekről és finanszírozásukról: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm. 
 

Online szolgáltatások: 
 
• Könyvtár - a szakszervezeti tevékenységek szempontjából figyelemre méltó 

EU programokról és költségvetési sorokról tartalmazza a legfontosabb 
információkat, valamint naprakész listát a nyitott pályázati felhívásokról és 
tenderekről 

• Ügyfélszolgálat - tanácsot és segítséget nyújt általában a 
projektmenedzsmenttel, valamint konkrét támogatási programokkal és 
költségvetési sorokkal kapcsolatban is. Tanácsot a Gyakran Intézett 
Kérdéseket átnézve kaphatunk, vagy személyesen, az ETUCO munkatársával 
felvéve a kapcsolatot 

• A „Trainers’ Digest” hírlevél - aktuális információt szolgáltat az EU oktatási 
és képzési támogatási lehetőségeiről. Aki feliratkozik a listára, e-mailen is 
megkapja 

• Ez a kézikönyv, “A szakszervezetek és a nemzetközi projektek”, mely 
letölthető a honlapról. A legújabb változat csak angolul és franciául áll 
rendelkezésre, de az ETUCO a költségek 50%-ának átvállalásával segíti 
azokat a konföderációkat, melyek le akarják fordíttatni saját nyelvükre. 

 

Offline szolgáltatások: 
 
• Nemzetközi projektmenedzsment tanfolyamok. Évente általában két 

ilyen tanfolyam van, azoknak a szakszervezeti munkatársaknak, akiknek már 
van némi tapasztalata a nemzetközi projektmunkában. (A tervezett 
tanfolyamok dátumait ld.: 
http://www.etuc.org/etuco/en/courses/courses2004en.cfm#strateg
ic) 

• Tanfolyamok a Társadalmi Párbeszéd költségvetési fejezetről. Ezeket 
az ETUCO és az ETUC Szociális Fejlesztési Ügynöksége (korábban Infopoint) 
közösen szervezi. 

• A Nemzeti Infonapok egynapos események, melyet egy országos 
szakszervezet szervez az ETUCO munkatársának részvételével. A programról, 
a résztvevőkről és a további részletekről a szervező szakszervezet dönt. A 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
http://www.etuc.org/etuco/en/courses/courses2004en.cfm#strateg


célja a projektmunkáról való tájékoztatás, a projektmunka alapfogalmainak 
ismertetése, valamint az, hogy a szakszervezet prioritásai és a projektmunka 
közötti kapcsolatot megteremtsék. 

 
Valamennyi szolgáltatásról további információ kérhető Silvana Pennellától 
(spennell@etuc.org). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZÓJEGYZÉK 
 
 
 



Rövidítések és mozaikszavak jegyzéke 
 
 
Az Európai Unió sok rövidítést és mozaikszót használ, ami nagyon zavarbaejtő 
lehet. ebben a fejezetben a gyakrabban használt rövidítések és mozaikszavak 
magyarázata szerepel - az angol és a francia rövidítések egyaránt.97 Maga a 
Bizottság is hasznos információforrások közzétételével segíti az EU terminológia 
és zsargon megfejtésében: 
 
• http://europa.eu.int/abc/eurojargon/index_en.htm az “eurozsargon” 

lexikona 
• http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000.htm körülbelül 250 

kifejezést tartalmaz az európai integráció és az EU intézményei és működése 
témaköréből 

• http://europa.eu.int/geninfo/info/guide/index_en.htm#term internet 
linkek gyűjteménye EU információforrásokhoz és kapcsolatokhoz 

• http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller fordítási eszközt nyújt, 
mely a kifejezést különböző EU nyelvekre98 lefordítja. 

 
Csillaggal (*) jelöltük a már nem aktuális régi EU programokat és kezdeményezéseket.  
 

A 
 
• ACP 
African, Caribbean and Pacific Countries parties to the Lomé Convention 
afrikai, karibi, és csendes-óceáni államok, a Loméi Egyezmény részesei 
 
• ACTIVE EUROPEAN CITIZENSHIP (2004-2006) / Aktív Európai Polgárság 

(2004-2006) 
Az “aktív európai polgárságot” támogató program célja, hogy az állampolgárokhoz 
közelebb hozza az Európai Uniót és annak intézményeit. Ez a program azoknak a korábbi 
költségvetési soroknak az örököse, melyek célja olyan tevékenységek támogatása volt, 
melyek a civil társadalom szervezeteivel való párbeszédet támogatták - többek között a 
szakszervezeti párbeszédet is. 
 
• ADAPT (1994-1999) * (jelenleg EQUAL) 
A munkaerő felkészítése az ipari változásokhoz való alkalmazkodásra (Foglalkoztatási és 
Szociálpolitikai Főigazgatóság) 
 
• ALA 
Ázsiai és Latin Amerikai országok 
 
• ALßAN 
Az Európai Unió Felsőoktatási Ösztöndíj Programja Latin-Amerika részére. Az Alßan 
program célja, hogy erősítse az Európai Unió és Latin-Amerika közötti felsőoktatási 
együttműködést, latin-amerikai posztgraduális (master és doktori szint) valamint 
képzésben részt vevők, valamint a felsőfokú szakképzésben, politikai képzésben részt 
vevők számára nyújt ösztöndíj lehetőséget az Európai Unióban működő intézményekhez 
és képzőközpontokhoz.  
 
• ALFA II 
(América Latina - Formación Académica) az Európai Unió és Latin-Amerika felsőoktatási 
intézményei közötti együttműködési program. 

                                      
97 Csak az általánosan használt magyar rövidítések szerepelnek külön címszóként. Sok kifejezésnél magyar 
szövegben is az angol rövidítést szokták használni. (A ford.) 
98 Az új tagállamok nyelvei, így a magyar sincs integrálva a szolgáltatásba. (A ford.) 

http://europa.eu.int/abc/eurojargon/index_en.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000.htm
http://europa.eu.int/geninfo/info/guide/index_en.htm#term
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller


 
• @LIS 
Szövetség az Információs Társadalomért 
 
• ARION (2000-2006) 
Tanulmányutak programja oktatási szakemberek számára (a SOCRATES programtól 
függ) (Oktatási és Kulturális Főigazgatóság) 
 
• AGENDA 2000 
Akcióprogram, melynek legfőbb célja a Közösségek politikáinak erősítése, valamint új 
pénzügyi keretet teremteni az Európai Unió bővítésének finanszírozására a 2000-2006-os 
időszakra.  
 
• ASEAN 
Association of South-East Asian Nations 
Délkelet-Ázsiai Országok Társulása  
 

B 
 
• BARCELONAI (EURÓPI) TANÁCS 
2002 márciusában a Tanács rámutatott, hogy az európai szociális modell egyik alapja az 
oktatás, és hogy az európai oktatási rendszereknek minősége 2010-re “világszerte 
referenciául” szolgálnak majd.  
 
• BC-NET 
Business Cooperation Network (continuous action) (DG Enterprise) 
Üzleti együttműködési hálózat (folyamatos program) (Vállalkozáspolitikai Főigazgatóság) 
 
• BEUC 
European Bureau of Consumers’ Unions 
Európai Fogyasztói Szövetségek Irodája 
 
• BIC (Business and Innovation Centres) 
Community measure for the creation and development of business and innovation 
centres and their network (DG Regional Policy) 
Közösségi intézkedés üzleti és innovációs központok és hálózatuk létrehozására és 
fejlesztésére (Regionális Politikai Főigazgatóság 
 

C 
 
• CAP / KAP 
Common agricultural policy (DG Agriculture) 
Közös Agrárpolitika (Agrárpolitikai Főigazgatóság) 
 
• CARDS 
(Közösségi Támogatás Újjáépítési Fejlesztéshez és Stabilizációhoz). A program általános 
célja, hogy elősegítse a nyugat-balkáni országok (Albánia, Bosznia és Hercegovina, 
Horvátország, Szerbia, Montenegró és Macedónia) részvételét a stabilizációs és társulási 
folyamatban.  
 
• CEDEFOP 
European Centre for the Development of Vocational Training 
Európai Szakképzés Fejlesztési Központ 
 
• CEEP 
European Centres of Public Enterprises 
Közvállalatok Európai Szövetsége 



 
• CISSP 
Mutual information system on social protection in the Community 
Kölcsönös közösségi társadalombiztosítási információs rendszer 
 
• CITIZENS FIRST/ Elsőbbség az állampolgároknak 
“Elsőbbség az állampolgároknak” közösségi kezdeményezés (Belső Piac Főigazgatóság) 
 
• CITIZENS AND GOVERNANCE IN A KNOWLEDGE-BASED SOCIETY / A 

polgárok és a kormányzás a tudásalapú társadalomban 
A Hatodik Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogram (2002-2006) 
egyik prioritása, melynek célja tudományosan megalapozni az európai tudásalapú 
társadalomba való átmenetet. 
 
• COMENIUS II (2000-2006) 
A COMENIUS a Socrates II közoktatási közösségi program része, a program nyolc 
akciójából az első. Az akció az iskolai oktatáson belüli európai együttműködésekről szól 
(Oktatási és Kulturális Főigazgatóság) 
 
• COMMUNITY PROGRAMME ON GENDER EQUALITY (2001-2005) / Közösségi 

program a nemek közötti egyenlőségért (2001-2005) 
Ennek a programnak a célja a nemek közötti egyenlőség ösztönzése, különös tekintettel 
a közösségi keretstratégia segítésére és támogatására. A program horizontális 
nemzetközi tevékenységeket koordinál, támogat és finanszíroz, a nemek közötti 
esélyegyenlőség közösségi keretstratégiájának beavatkozási területein. 
 
• CONNECT 
1999-ben indított közösségi kezdeményezés, célja olyan európai innovatív projektek 
támogatása, melyek az oktatás, képzés és kultúra területén az új technológiákkal 
kapcsolatos együttműködéseket és kapcsolatokat erősítik. (Oktatási és Kulturális 
Főigazgatóság) 
 
• CORDIS 
Community research and development information service 
Közösségi Kutatás-fejlesztési Információs Szolgálat 
 
• COREPER 
Permanent Representatives Committee 
Állandó képviselők tanácsa 
 
• COST 
European Cooperation on Scientific and Technical Research (DG Information society) 
Európai tudományos és technikai kutatási együttműködés (Információs Társadalom 
Főigazgatóság) 
 
• CREST 
Scientific and Technical Research Committee 
Tudományos és technikai kutatás bizottsága 
 
• CSCE 
Conference on Security and Cooperation in Europe 
Európai Biztonsági és Együttműködési Konferencia 
 
• CSF 
Community support framework (DG Regional Policy) 
Közösségi Támogatási keretterv (Regionális Politikai Főigazgatóság) 
 
• CULTURE 2000 (2000-2004) / Kultúra 2000 (2000-2004) 
A kulturális együttműködés egységes támogatási és tervezési eszköze (Kultúra 2000 
program) (Oktatási és Kulturális Főigazgatóság) 
 



D 
 
• DAPHNE (2000-2004) I és II (2004-2008) 
Középtávú közösségi cselekvési program, mely a tagállamoknak a gyermekek, fiatalok és 
nők elleni erőszakkal kapcsolatos tevékenységéhez nyújt támogatást  
A program célja olyan szervezetek támogatása, melyek a gyermekek, fiatalok és nők 
elleni erőszak minden fajtája elleni intézkedéseket és tevékenységeket fejlesztenek, 
valamint az áldozatok és veszélyeztetett csoportok védelmével foglalkoznak (Igazságügyi 
és Belügyi Főigazgatóság) 
 
• DG 
Directorate General 
Főigazgatóság 
 

E 
 
• EAGGF 
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (DG Agriculture) 
Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (Agrárpolitikai Főigazgatóság) 
 
• EBRD / EÚFB 
European Bank for Reconstruction and Development 
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 
 
• ECB 
European Central Bank (ESCB) 
Európai Központi Bank 
 
• ECCO 
European Communities Communications Office (DG Education and Culture) 
Az Európai Közösség tájékoztató irodája (Oktatási és Kulturális Főigazgatóság) 
 
• ECONOMIC REFORM AND RECOVERY (2000-2006) / Gazdasági reform és 

fejlődés (2000-2006) 
A Független Államok Közösségének és Mongóliának gazdasági reformját és fejlődését 
támogató program (Bővítési Főigazgatóság) Átveendő a Tacistól 
 
• eCONTENT (2001-2005) 
Többéves közösségi program, melynek célja az Európai digitális tartalom fejlesztésének 
és használatának támogatása az Interneten, valamint az európai web helyek nyelvi 
sokszínűségének elősegítése (részben a korábbi MLIS és INFO 2000 programok 
eredményeire épített program) (Információs Társadalom Főigazgatóság) 
 
• EDF 
European Development Fund (DG Development) 
Európai Fejlesztési Alap (Fejlesztési Főigazgatóság) 
 
• EEA 
European Environment Agency 
Európai Környezetvédelmi Ügynökség 
 
• EEA / EGT 
European Economic Area (European Union and EFTA countries) 
Európai Gazdasági Térség (EU és EFTA országok) 
 
• EFTA 
European Free Trade Association (Iceland, Norway, Liechtenstein and Switzerland) 



Európai Szabadkereskedelmi társulás (Ausztria, Finnország, Izland, Norvégia, Svédország 
és Svájc) 
 
• EGT / EEA 
Európai Gazdasági Térség (EU és EFTA országok) 
European Economic Area (European Union and EFTA countries) 
 
• eLEARNING / eTanulás 
Az Információs és Kommunikációs Technológiáknak az európai oktatási és képzési 
rendszerekbe való hatékony integrálásának programja (2004 – 2006) 
 
• EMI 
European Monetary Institute (DG Economic and Financial Affairs) 
Európai Monetáris Intézet (Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság) 
 
• EMPLOYMENT-HORIZON (1994-1999) * (jelenleg EQUAL) 
Foglalkoztatás – a társadalom peremén (a fogyatékos vagy más hátránnyal élő emberek 
foglalkoztatási esélyeinek javítása) (Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Főigazgatóság) 
 
• EMPLOYMENT-INTEGRA (1994-1999) * 
Foglalkoztatás-Integra (a gazdaságilag és társadalmilag kiszolgáltatott csoportok 
munkaerőpiaci esélyeinek és foglalkoztathatóságának javítása) (Foglalkoztatási és 
Szociálpolitikai Főigazgatóság) 
 
• EMPLOYMENT-NOW (1994-1999) * 
Foglalkoztatás-most (esélyegyenlőség a nők foglalkoztatása területén) (Foglalkoztatási és 
Szociálpolitikai Főigazgatóság) 
 
• EMPLOYMENT-YOUTHSTART (1994-1999) * 
Foglalkoztatás-fiatalok pályakezdése (a fiatalok munkaerőpiaci integrációjának segítése) 
(Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Főigazgatóság) 
 
• EMU / GMU 
Economic and monetary union 
Gazdasági és Monetáris Unió (“Gazdasági és Pénzügyi Unió”-ként is említik) 
 
• EQUAL (2000-2006) 
A diszkrimináció és megkülönböztetés elleni küzdelem új módszereinek támogatása 
(Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Főigazgatóság) Új közösségi kezdeményezésen alapuló 
program a 2000-2006 időszakra 
 
• ERASMUS (1987-1999) * 
EU cselekvési program az egyetemi hallgatók mobilitására (Oktatási és Kulturális 
Főigazgatóság) 
 
• ERASMUS II (2000-2006) 
Az EU oktatási cselekvési programjának, a "SOCRATES II"-nek a felsőoktatással 
(egyetemi és nem-egyetemi) foglalkozó része. (Oktatási és Kulturális Főigazgatóság) 
 
• ERDF 
European Regional Development Fund (DG Regional Policy) 
Európai Regionális Fejlesztési Alap (Regionális Politikai Főigazgatóság) 
 
• ESC 
Economic and Social Committee 
Gazdasági és Szociális Bizottság 
 
• ESSPROS 
European system of integrated social protection statistics (Eurostat) 
Integrált Szociális Védelmi Statisztikák Európai Rendszere (Eurostat) 
 



• ESZSZ / ETUC 
Európai Szakszervezeti Szövetség 
European Trade Union Confederation 
 
• eTEN 
eTEN az Európai Közösség programja, melynek célja a telekommunikációs hálózatokra 
alapozott transzeurópai szolgáltatások (e-szolgáltatások) bevezetésének elősegítése. 
Elsősorban a közszolgáltatásokkal foglalkozik, különösen azokon a területeken, ahol 
Európa helyzeti előnyben van. A program célja felgyorsítani a szolgáltatások használatba 
vételét, és így fennmaradjon a befogadó, egységes társadalom európai szociális 
modellje. Céljai az eEurópa “információs társadalmat mindenkinek” missziójának a 
lényegét segítik. Olyan közérdekű szolgáltatásokat támogat, melyek valamennyi 
állampolgár, vállalkozás és hatóság számára teljes lehetőséget biztosít az e-Társadalom 
hasznosítására. 
 
• ETUC / ESZSZ 
European Trade Union Confederation 
Európai Szakszervezeti Szövetség 
 
• ETUCO 
European Trade Union College 
Európai Szakszervezeti Akadémia 
 
• ETUI 
European Trade Union Institute 
Európai Szakszervezeti Intézet 
 
• EU 
European Uunion 
Európai Unió 
 
• EU-Canada / EU-Kanada 
Az Európai Unió és Kanada közötti felsőoktatási és képzési együttműködési program. 
Mindkét fél célja, hogy elősegítse az Európai Közösségek és Kanada népei közötti jobb 
megértést, ezen belül egymás nyelvének, kultúrájának és intézményeinek alaposabb 
ismeretét; javítsa az emberi erőforrás fejlesztés minőségét az Európai Közösségekben és 
Kanadában, ezen belül a tudásalapú társadalom kihívásai által megkövetelt készségek 
megszerzését. 
 
• EU-MEDIS (2000-) 
EUrópai-MEDiterrán információs társadalom. 1999-ben az Európai Bizottság által 
elfogadott regionális MEDA kezdeményezés, melynek célja az euro-mediterrán 
információs társadalom fejlődésének segítése, melyet speciálisan arra hoztak létre, hogy 
a régió és a szomszédos országok közötti információs és technológiai különbségeket 
csökkentse. 
 
• EU-Phare Credo (1996-1999) * 
EU-Phare Credo program – A kelet-európai országok közötti határmenti együttműködési 
program (Külkapcsolatok Főigazgatósága) 
 
• EU-USA 
Támogatást kaphatnak transzatlanti együttműködési projektek, melyek tartalma lehet 
hallgatói mobilitás, csereprogramok, innovatív tantervek fejlesztése, tudományos-
kutatási gyakorlatok, rövid intenzív programok, tanári kinevezések és más innovatív 
projektek, melyek témája lehet az új technológiák alkalmazása valamint a távoktatás. 
 
• EÚFB / EBRD 
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 
European Bank for Reconstruction and Development 



 
• EURES 
Európai Foglalkoztatási Szolgáltatások - az Európai Bizottságot és az Európai Gazdasági 
Térség valamint Svájc foglalkoztatási közszolgáltatásait kapcsolja össze. Más, 
foglalkoztatási ügyekkel foglalkozó regionális és országos intézmények szintén részei a 
programnak, pl. szakszervezetek, munkáltatói szervezetek, valamint helyi és regionális 
szervek. 
 
• EURISTOTE 
Az európai integrációval kapcsolatos egyetemi kutatás számítógépesített információs 
rendszere (Oktatási és Kulturális Főigazgatóság) 
 
• EURO 
Kiemelt információs program "Az euró, Európa valutája" (Oktatási és Kulturális 
Főigazgatóság) Az európai polgárok információs programjának (PRINCE) része 
 
• EUROCADRES 
Az Európai Szakmai és Vezető Alkalmazottak Tanácsa - EUROCADRES a szakmai és 
adminisztratív vezető pozícióban dolgozó alkalmazottak európai reprezentatív szervezete. 
Az EUROCADRES az ETUC társszervezete. Az EUROCADRES-nak Európa-szerte több mint 
5 millió vezető alkalmazott a tagja. A gazdaság valamennyi ágazatában jelen van, a 
termelésben és szolgáltatásokban, valamint a közszolgáltatásokban. 
 
• EUROJUST 
Eurojust az Európai Unió 2002-ben létrehozott intézménye, melynek célja a tagállamok 
hatóságai hatékonyságát emelni, amikor komoly határokon átnyúló, illetve szervezett 
bűnözéssel foglalkoznak. 
 
• EUROMED MEDITERRANEAN DIALOGUES (2004-2005) / Euromed Mediterrán 

Párbeszéd (2004-2005) 
A Mediterrán Párbeszéd 2004-2005 elsősorban a barcelonai nyilatkozat harmadik 
fejezetével foglalkozik, melynek célja a Földközi tenger két partján található országok 
kölcsönös informáltságának javítása, az aktív párbeszéd ösztönzése a polgárok között.  
 
• EURO-MED YOUTH PROGRAMME / Euro-Med Ifjúság program 
A barcelonai folyamat 1995-ben kihangsúlyozta, hogy “a fiatalok csereútja elősegíti a 
jövő generációinak szorosabb együttműködését az európai és mediterrán partnerek 
között. Ezért egy euro-mediterrán ifjúsági programot kell létrehozni, mely az Európában 
felhalmozódott tapasztalatokon alapul és tekintetbe veszi a partnerek szükségleteit”. Az 
Euro-Med Ifjúság program az egyike azoknak a regionális programoknak, melyeket a 
barcelonai folyamat harmadik, “Szociális, kulturális és emberi kapcsolatok” című fejezete 
alapított. 
 
• EUROPEAID 
Az EuropeAid Együttműködési Iroda feladata, hogy végrehajtsa az Európai Bizottság 
külső támogatási eszközeit, melyeket az Európai Közösség költségvetése és az Európai 
Fejlesztési Alap finanszíroz. 
 
• EUROPEAN CITY OF CULTURE/ Európai Kulturális Város 
Európai Kulturális Város kezdeményezés (Oktatási és Kulturális Főigazgatóság) 
 
• EUROPEAN INITIATIVE FOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS (EIDHR) / 

Európai kezdeményezés a demokráciáért és az emberi jogokért 
Az EIDHR az Európai Unió programja, melynek célja az emberi jogok és a demokrácia 
támogatása és segítése harmadik országokban. 
 
• EUROPEAN SOCIAL FUND (ESF) / Európai Szociális Alap (ESZA) 
Az Európai Szociális Alap az Európai Foglalkoztatási Stratégia megvalósításának 
legfontosabb európai szintű pénzügyi eszköze, mely eszközt szolgáltat az Európai 
Foglalkoztatási Stratégia céljainak megvalósítására: a foglalkoztatás védelme és 
ösztönzése, a munkanélküliség, diszkrimináció és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem. 



 
• EUROPEAN UNION’S MEDITERRANEAN & MIDDLE EAST POLICY / Az Európai 

Unió Mediterrán & Közel Keleti Politikája 
A Dél- és Kelet Mediterrán valamint a Közel-Kelet alapvető stratégiai fontosságú térség 
az Európai Unió számára, melyet mind az EU Tanácsa, mind az Európai Bizottság 
kulcsfontosságú külpolitikai prioritásnak határozott meg. Az EU szomszédságpolitikáját a 
Mediterrán térségben az 1995-ben a Barcelonai Konferencián útjára indított, az Európai 
Unió és 12 mediterrán partnere közötti, globális és átfogó Euro-Mediterrán Partnerség 
irányítja. (Innen az EU két- és többoldalú kapcsolatait átfogó barcelonai folyamat 
elnevezés.) A közel-keleti békefolyamat független a barcelonai folyamattól, de kiegészíti 
azt. Ezen felül az EU kapcsolatokat tart fent a Perzsa-Arab Öböl körül elhelyezkedő közel-
keleti országokkal is.  
 
• EUROPOL 
Az Europol az Európai Bűnüldözési Szervezet, melynek célja a tagállamok hatóságainak 
hatékonyságát és a köztük levő együttműködést javítani a terrorizmus, illegális 
drogkereskedelem és a nemzetközi szervezett bűnözés más súlyos formái ellen védelem 
és küzdelem területén. 
 
• EUROSTAT 
Az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala 
 
• EURIDYCE 
Az EU oktatási információs hálózata (a Socrates, az oktatási közösségi program része) 
(Oktatási és Kulturális Főigazgatóság) 
 
 

G 
 
• GMU / EMU 
Gazdasági és Monetáris Unió (“Gazdasági és Pénzügyi Unió”-ként is említik) 
Economic and monetary union 
 
• GRUNDTVIG (2000-2006) 
A SOCRATES II oktatási közösségi cselekvési program nyolc akciójának egyike. A 
program témája a felnőttoktatás és egyéb oktatási formák, célja az egész életen át tartó 
tanulás európai dimenziójának erősítése. (Oktatási és Kulturális Főigazgatóság) 
 

H 
 
• HORIZON (1994-1999) * (jelenleg EQUAL) 
Közösségi kezdeményezés a fogyatékos emberek és néhány más hátrányos helyzetű 
csoport segítésére (Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Főigazgatóság) 
 

I 
 
• IEA 
International Energy Agency (OECD) 
Nemzetközi Energia Ügynökség (OECD) 
 
• IGC 
Intergovernmental Conference 
Kormányközi Konferencia 
 
• INFORMATION SOCIETY (1998-2002) / Információs társadalom (1998-

2002) 



Többéves közösségi program, feladata az információs társadalom megteremtését 
ösztönözni Európában (Információs Társadalom Főigazgatóság) 
 
• INFORMATION SOCIETY TECHNOLOGIES / Információs Társadalom 

Technológiái 
A Hatodik Kutatási Keretprogram (2002-2006) egyik tematikus prioritása, melynek célja 
elősegíteni, hogy az európai vállalkozások versenyképesebbek és az újításokra 
nyitottabbak legyenek, valamint hogy valamennyi európai állampolgár mind nagyobb 
mértékben részesüljön az Információs Társadalom nyújtotta előnyökből. 
 
• INNOVATIVE MEASURES UNDER ARTICLE 6 OF THE EUROPEAN SOCIAL FUND 

/ Innovációs Intézkedések az Európai Szociális Alap 6. cikkének keretében  
Az ESZF Rendelet 6. cikke támogatja azokat az innovációs intézkedéseket, hogy a 
foglalkoztatás tartalmának és szervezésének új megközelítéseit - ide értve a szakképzés 
és ipari alkalmazkodás kérdéseit - kipróbálva elősegítse a jövő politikáit és programjait. 
Az intézkedések kísérleti projekteket, tanulmányokat, tapasztalatcserét és információs 
tevékenységeket tartalmaznak.  
 
• INTERREG III (2000-2006) 
A program célja a határmenti és nemzetközi együttműködés, az EU-n belül valamint az 
EU és az EU-tól tengeri határral elválasztott országok között. Új közösségi 
kezdeményezésen alapuló program a 2000-2006 időszakra 
 
• IST 
Information Society Technologies Programme  
Információs társadalom technológiák program 
 
• ITUCs 
Trade Union Inter-regional councils 
Régióközi szakszervezeti tanácsok 
 

J 
 
• JEAN MONNET PROJECT 
Egyetemi oktatási program az európai integrációról (Oktatási és Kulturális Főigazgatóság) 
 
• JOINT ACTIONS SOCRATES, LEONARDO DA VINCI AND YOUTH PROGRAMMES 

/ Közös Akciók: Socrates, Leonardo da Vinci és Ifjúság programok 
A közös akciók lehetőségét a Socrates, Leonardo da Vinci és Ifjúság programokat 
létrehozó döntések tartalmazzák, hogy ösztönözzék az együttműködést ezek között a 
programok között. 
 

K 
 
• K & F / R & D 
Kutatás és fejlesztés 
Research and Development 
 
• KAP / CAP 
Közös Agrárpolitika (Agrárpolitikai Főigazgatóság) 
Common agricultural policy (DG Agriculture) 
 
• KONVER (1994-1999) 
A Konver programot azzal a céllal hozták létre, hogy a védelmi szektortól függő 
régiókban elősegítse a gazdaság diverzifikációját. 
 



L 
 
• LEADER I 1991-1993, LEADER II 1994-1999, LEADER III (2000-2006) 
Vidékfejlesztési program. Új közösségi kezdeményezésen alapuló program a 2000-2006 
időszakra 
 
• LEI 
Local employment initiative 
Helyi foglalkoztatási kezdeményezés 
 
• LEONARDO DA VINCI (1995-1999)* 
Egy európai közösségi szakképzés-politika megvalósítását segítő cselekvési program 
(Oktatási és Kulturális Főigazgatóság) 
 
• LEONARDO DA VINCI II (2000-2006) 
A közösségi szakképzési cselekvési program második szakasza, melynek feladata az 
európai együttműködés megszilárdítása az oktatásban és képzésben. A program aktív 
támogatást nyújt a tagállamok egész életen át tartó képzési politikájához. Támogatást 
nyújt olyan innovatív nemzetközi kezdeményezéseknek, melyek a munka világába való 
sikeres beilleszkedéshez és az állampolgárság teljes értékű gyakorlásához szükséges új 
tudást, szemléletmódot vagy képességeket nyújtanak. Közös akciók támogatásával 
lehetőséget nyújt más közösségi kezdeményezésekkel – elsősorban a Socrates és a 
Youth programokkal – való közös akciókra. (Oktatási és Kulturális Főigazgatóság) 
 
• LINGUA I & II (1990-1999)* 
Az idegen nyelvek tanításának és tanulásának támogatása az EU-ban (Oktatási és 
Kulturális Főigazgatóság) 
 
• LINGUA III (2000-2006)* 
Európai nyelvek oktatását és tanulását ösztönző közösségi program az oktatási közösségi 
program keretében. A SOCRATES II része (Oktatási és Kulturális Főigazgatóság) 
 
• LISBON STRATEGY / Lisszaboni stratégia 
Az EU politikai vezetői 2000. márciusi lisszaboni találkozójukon új célt tűztek ki: egy 
évtizeden belül az EU váljon “a világ legversenyképesebb dinamikus tudásalapú 
társadalmává, mely képes a fenntartható fejlődésre, mely több és jobb munkahelyet és 
nagyobb társadalmi kohéziót teremt”. A lisszaboni stratégia témái: kutatás, oktatás, 
képzés, Internet hozzáférés és online vállalkozás. Ezen felül szól az európai 
társadalombiztosítási rendszerek reformjáról, melyeknek fenntarthatóvá kell válniuk, 
hogy szolgáltatásaikat a jövő generációk is élvezhessék. 
 

M 
 
• MAASTRICHT TREATY / Maastrichti Szerződés 
Maastrichti Szerződés az Európai Unióról (1992). Az Európai Unióról szóló szerződés, 
mely 1993. november 1-én lépett hatályba, nagyralátó programot állított a tagállamok 
elé: 1999-re pénzügyi Unió, új közös politikák, európai állampolgárság, közös kül- és 
biztonságpolitika és belbiztonság. 
 
• MEDA I (1996-1999) és II (2000-2006) 
A gazdasági és társadalmi struktúrák reformját kísérő pénzügyi és technikai 
intézkedésekkel kapcsolatos indikatív program az európai-mediterrán partnerség 
keretében (Külkapcsolatok Főigazgatósága) 
 
• MED-CAMPUS 
A Közösség tagországai és a Mediterrán országok egyetemei és felsőoktatási intézményei 
közötti együttműködést támogató program (Külkapcsolatok Főigazgatósága) 
 



• MEDIA Plus (2001-2006) 
Az európai film-, TV- és új média iparok versenyképességének erősítésére és az európai 
audiovizuális termékek nemzetközi mozgásának növelésére szolgáló program. (Oktatási 
és Kulturális Főigazgatóság) 
 
• MED-URBS 
A Közösség tagországai és a Mediterrán országok önkormányzatainak együttműködését 
támogató program (Külkapcsolatok Főigazgatósága) 
 
• MERCATOR 
Információ- és dokumentáció-hálózat, célja a kisebbségi nyelvekkel és kultúrákkal 
kapcsolatos információcsere és információáramlás javítása (Oktatási és Kulturális 
Főigazgatóság) 
 
• MINERVA (2000-2006) 
A Minerva akció célja az európai együttműködés ösztönzése a nyitott és távoktatás, 
valamint az információs és kommunikációs technológiák oktatási felhasználásának 
területén, a "SOCRATES II" oktatási közösségi cselekvési program keretében. (Oktatási 
és Kulturális Főigazgatóság) 
 
• MISEP 
Mutual information system on employment policy (DG Employment and Social Affairs) 
Kölcsönös foglalkoztatáspolitikai információk rendszere (Foglalkoztatási és Szociálpolitikai 
Főigazgatóság) 
 

N 
 
• NAP 
National Action Plan 
Nemzeti Akcióterv 
 
• NARIC 
A NARIC hálózat célja a diplomák és tanulmányi idők elismerésének és beszámításának 
elősegítése az EU valamint az EGT országok, valamint a közép- és kelet-európai 
tagjelöltek és Ciprus között. A hálózat része a SOCRATES/ERASMUS közösségi 
programnak, mely ösztönzi a hallgatók és felsőoktatási dolgozók mobilitását a fenti 
országok felsőoktatási intézményei között. (Oktatási és Kulturális Főigazgatóság) 
 
• NICE TREATY / Nizzai Szerződés 
A Nizzai Szerződés aláírása (2001. február 26.) zárta le a 2000. február 14-én megnyitott 
Kormányközi Konferenciát. A konferencia célja az európai intézmények működését 
megváltoztatni úgy, hogy az Európai Unió képessé váljon új tagállamok felvételére. Ez az 
új szerződés megnyitotta az utat az Unió eddigi legnagyobb bővítése előtt, és ezzel 
megnyitotta az utat Európa valamennyi demokratikus államában a tartós béke, stabilitás 
és fejlődés előtt. 
 
• NOW I (1990-1993) & II (1994-1999) * 
Közösségi kezdeményezés a nők esélyegyenlőségének elősegítésére a foglalkoztatás és 
szakképzés területén (Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Főigazgatóság) 
 
• WEU / NYEU 
Western European Union 
Nyugat-Európai Unió 

O 
 
• OJ 
Official Journal 



Hivatalos Lap (az EU közlönye) 
 
• OJEC 
Official journal of the European Communities 
Az Európai Közösség Hivatalos lapja (közlönye) 
 

P 
 
• PHARE (1989-)   
Az EU kezdeményezése, mely a kelet- és közép-európai partner országoknak nyújtott 
támogatással segíti az országokat, hogy elérjék az EU fejlettségi szintjét jövendőbeli 
csatlakozásuk fényében (Bővítési Főigazgatóság) 
 
• PHARE AND TACIS DEMOCRACY / Phare és Tacis Demokrácia   
Phare and Tacis Democracy Programme (DG Enlargement) 
Phare és Tacis Demokrácia Program (Bővítési Főigazgatóság) 
 

R 
 
• R & D / K & F 
Research and Development 
Kutatás és fejlesztés 
 
• REGIONAL OR MINORITY LANGUAGES AND CULTURES/ Regionális és 

kisebbségi nyelvek és kultúrák 
A regionális és kisebbségi nyelvekkel és kultúrával kapcsolatos akció (Oktatási és 
Kulturális Főigazgatóság) 
 
• RTD 
Kutatási és technológiafejlesztési közösségi akciók keretprogramja (Kutatási és 
Információs Társadalmi Főigazgatóságok) 
 

S 
 
• SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME (2002-2006) / Hatodik Keretprogram 

(2002-2006) 
Az Európai Közösség hatodik keretprogramja kutatási, technológiafejlesztési és 
demonstrációs tevékenységek támogatására. (Kutatási Főigazgatóság) 
 
• SMEs 
Small and medium-sized enterprises  
Kis- és Közepes Vállalkozások 
 
• SOCRATES (1995-1999) * 
“Socrates” közösségi cselekvési program (Oktatási és Kulturális Főigazgatóság). A 
Socrates program az EU valamennyi oktatási tevékenységét lefedi. 
 
• SOCRATES II (2000-2004) 
Az oktatási közösségi cselekvési program második fázisa. A program a következő 
akciókat öleli fel: (a) iskolai oktatás (Comenius); (b) felsőoktatás (Erasmus); (c) egyéb 
oktatási formák (Grundtvig); (d) nyelvoktatás és nyelvtanulás (Lingua); (e) oktatás és 
multimédia (ATLAS). (Oktatási és Kulturális Főigazgatóság)  
 



T 
 
• TACIS I (1991-1992), II (1993-1995) & III (1996-1999) * 
Program a Független Államok Közössége valamint Mongólia gazdasági reformjának és 
gazdasági megújulásának segítésére (Külkapcsolatok Főigazgatósága) 
 
• TACIS CROSS BORDER CO-OPERATCOOPERATION SMALL PROJECT FACILITY 

AND MICRO PROJECT FACILITY / Tacis Határmenti Együttműködési Kis- és 
Mikro Projekt Konstrukció  

A határmenti régiók gazdasági és társadalmi kapcsolatainak javítását célzó programok.  
 
• TACIS IBPP "PARTNER SEARCH SYSTEM" / Tacis IBPP “Partner Kereső 

Rendszer” 
A Civil Társadalom Program támogatása (FÁK és Mongólia).  
A Tacis Intézményfejlesztési és Partnerségi program (Institution Building Partnership 
Programme, IBPP) az Európai Unió programja, melynek célja a civil társadalom, helyi és 
regionális hatóságok és közintézmények nem profitorientált szervezeteit támogatni a 
Független Államok Közösségében (FÁK) és Mongóliában. Az IBPP nemzetközi 
kapcsolatokon és cseréken alapul egyrészt az Európai Unió és Phare országok, másrészt 
a FÁK és Mongólia szervezetei között. 
 
• TEMPUS I (1990-1994), II (1994-1998) & III (2000-2006) 
A tanszeurópai felsőoktatási együttműködési program harmadik fázisa (Oktatási és 
Kulturális Főigazgatóság) 
 
• TEMPUS PHARE & TACIS (1998-2000) 
Transzeurópai felsőoktatási együttműködési programrendszer a kelet- és közép-európai, 
volt szovjet tagállamok és Mongólia valamint az EU közötti együttműködés támogatására 
(Oktatási és Kulturális Főigazgatóság) 
 
• THIRD SYSTEM AND EMPLOYMENT / A harmadik rendszer és a foglalkoztatás 
"A harmadik rendszer és a foglalkoztatás" próbaprogram (Foglalkoztatási és 
Szociálpolitikai Főigazgatóság) Évente megújítják  
 
• TUTB 
Trade Union Technical Bureau 
Munkaegészségügyi és Munkavédelmi Szakszervezeti Technikai Iroda 
 

U 
 
• UNCTAD 
United Nations Conference on Trade and Development 
ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája 
 
• UNICE 
Union of Industries of the European Community 
Európai Ipari és Munkáltatói Konföderációk Uniója 
 
• UNIDO 
United Nations Industrial Development OrganizOrganisation 
ENSZ Iparfejlesztési Szervezete 
 
• URBAN (1994-1999) 
A városi körzetekkel kapcsolatos közösségi kezdeményezés  
 
• URBAN (2000-2006) 
A válság sújtotta városok helyzetének javítására létrehozott program. Új közösségi 
kezdeményezésen alapuló program a 2000-2006 időszakra. 



 

W 
 
• WEU / NYEU 
Western European Union 
Nyugat-Európai Unió 
 
• WHO 
World Health Organisation 
Egészségügyi Világszervezet 
 

Y 
 
• YOUTH (2000-2004) / Ifjúság (2000-2004) 
Közösségi cselekvési program a fiatalok érdekében (Oktatási és Kulturális Főigazgatóság) 
A program célja hozzájárulni a tudás Európájának megteremtéséhez egy Európai oktatási 
térség elősegítésével valamint az egész életen át tartó oktatás és képzés fejlődésének 
ösztönzésével. 
 
• YOUTHSTART (1994-1999) /Munkakezdő fiatalok * (jelenleg EQUAL) 
Közösségi program a fiatalok képzésének és foglalkoztatási lehetőségeinek javítására, az 
EMPLOYMENT kezdeményezés keretén belül (Foglalkoztatási és Szociálpolitikai 
Főigazgatóság) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BIBLIOGRÁFIA & FORRÁSOK 
 
 



A projektmunka bibliográfiája és forrásai 
 
 
Néhány olyan művet ajánlunk figyelmükbe, melyeket haszonnal forgathatnak 
azok, akik alaposabban akarnak foglalkozni a projektekkel és 
projektmenedzsmenttel. A lista főként angol nyelvű műveket tartalmaz. Hálásan 
fogadunk minden további javaslatot hasznos eszközökre, különös tekintettel a 
nem angol nyelvű anyagokra. Kérjük, ezeket a javaslatokat küldjék el Silvana 
Pennellának az ETUCOba. 
 

EU projektek irányítása – kézikönyvek 
 
• EU Programok Információs Szolgálat - ETUCO online információs 

könyvtár és ügyfélszolgálat: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 

 
• Project Cycle Management Guidelines (2004) - Az EuropeAid 

Együttműködési Iroda “A projektciklus menedzsment irányelvei” című 
nagyszerű kézikönyve 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-pro-
eco/pdf/publications/pcm_manual_2004_en.pdf 

 
• T-kit on Project Management - Projektmenedzsment eszköztár, a Bizottság 

Salto-Youth portálján érhető el számos nagyon hasznos eszköz. A képzési 
eszközök kereshető adatbázisában található a nagyszerű 
Projektmenedzsment eszköztár (a „Background Text” és „Project 
Management” kulcsszavakra kell keresni) 
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/   

 
• From Idea into Project: Az ötlettől a projektig. Nemzetközi oktatási és 

képzési projektek tervezésének kézikönyve - letölthető a Finn Leonardo 
központ honlapjáról 
http://www.leonardodavinci.fi/index-eng.html 

 
• Innovation across Cultural Borders: “Kulturális határokon átnyúló 

innováció” - a nemzetközi Innovációs Projektek kommunikációját segítő 
integrált eszköz – az EU Innováció programjának terméke 
http://www.cordis.lu/tvp/src/culture1.htm  

 
• Handbook of Participatory Project Planning Guidelines - “A részvételre 

épülő projekttervezés irányelveinek kézikönyve” - a holland konföderációk 
(FNV, LOFTF, LOTCO, LO Norway, SASK) hasznos kézikönyve 
http://www.fnv.nl/download.do/id/100001160/ 
http://www.lotcobistand.org/pdf/Handbook_1.pdf 
http://www.lotcobistand.org/pdf/Handbook_2.pdf 

 

Projektmenedzsment általában 
 
Baker, Sunny & Kim. The Complete Idiot's Guide to Project Management, 
Alpha Books, US (2000) 
Briner, W, Hastings, C & Geddes, M.  Project Leadership, Gower, UK (1996) 
Forsyth,P. First Things First, Pitman, UK (1994) 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-proeco/pdf/publications/pcm_manual_2004_en.pdf
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/
http://www.leonardodavinci.fi/index-eng.html
http://www.cordis.lu/tvp/src/culture1.htm
http://www.fnv.nl/download.do/id/100001160/
http://www.lotcobistand.org/pdf/Handbook_1.pdf
http://www.lotcobistand.org/pdf/Handbook_2.pdf


Lock, D.  Project Management, Gower, UK (2003) 
Maylor, H.  Project Management, Financial Times Prentice Hall, UK (2002) 
Nokes, Sebastian, The Definitive Guide to Project Management: The Fast 
Track to Getting the Job Done on Time and on Budget, Financial Times 
Prentice Hall, UK (2004) 
Portney, Stanley, Project Management for Dummies, John Wiley & Sons, UK 
(2001) 
(Ed) Turner, JR, Grude, KV & Thurloway, L.  The Project Manager as Change 
Agent, McGraw-Hill, UK (1996) 
Wabnegg, H.  Gewerkschaftliche Projektarbeit, ÖGB Verlag, Austria (1998)  
A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project 
Management Institute, US (2004) 
 

Projektmenedzsment honlapok 
 
Sok projektmenedzsmentről szóló oldal található a világhálón, sokat közülük 
hivatásos projektmenedzser szervezetek tartanak fent. Néhány példa: 
 
• http://www.pmforum.org/ 
• http://www.ipma.ch/ 
• http://www.pmi.org/ 
 

További hasznos oldalak: 
• Project Management Wisdom  

http://www.maxwideman.com/index.htm  
 
• Spottydog's Project Management Web Site  

http://www.spottydog.u-net.com/  
 
• Project Magazine - a csapatmunkáról szóló cikksorozat 

http://www.projectmagazine.com/ 
 
• Project Management (MAP) - Az US Management Assistance Program 

(MAP) teljes körű, áttekinthető könyvtára a nem kormányzati szervezetek 
igényeinek kielégítésére 
http://www.managementhelp.org/plan_dec/project/project.htm  

 
• Strategic Planning (MAP) - a stratégiai tervezés mindenre kiterjedő 

kézikönyve 
http://www.managementhelp.org/plan_dec/str_plan/str_plan.htm 

 
• OPM3 Primer - Az US Projektmenedzsment Intézete Projektmenedzsment 

Fejlettség Modelljének áttekintése 
http://www.pmicentralohio.com/Presentations/040804_meeting.pdf 

 
• Project Kickstart: projekt tanácsok - A Project Kickstart program kiadóinak 

rövid, hasznos tanácsai 
http://www.projectkickstart.com/html/tips.htm  

 

Projektmenedzsment programok 
 

http://www.pmforum.org/
http://www.ipma.ch/
http://www.pmi.org/
http://www.maxwideman.com/index.htm
http://www.spottydog.u-net.com/
http://www.projectmagazine.com/
http://www.managementhelp.org/plan_dec/project/project.htm
http://www.managementhelp.org/plan_dec/str_plan/str_plan.htm
http://www.pmicentralohio.com/Presentations/040804_meeting.pdf
http://www.projectkickstart.com/html/tips.htm


Az általános irodai programokon (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, 
adatbáziskezelő) és kommunikációs programokon (e-mail, konferencia, 
dokumentum kezelés) létezik még számos kifejezetten nagy méretű projektek 
menedzsmentjét segítő, bonyolult és kevésbé bonyolult számítógépes program. 
Az utóbbi időben annyira divatba jött a projektmenedzsment szemlélet, hogy 
százával találhatunk ilyen programokat, elég hozzá az Interneten elindítani egy 
keresést. A programok különböznek összetettség, ár, a szolgáltatások és 
minőség szempontjából is. Itt csak néhányat sorolunk fel, hogy megmutassuk, 
mi minden kapható. Mint minden program esetében, a beszerzés előtt alaposan 
körül kell nézni, hogy a megvásárolt program kielégítse a szükségleteket. 
 
• Microsoft Project (Microsoft) valószínűleg a legszélesebb körben ismert 

projektmenedzsment program. Elég kifinomult, megfelel nagy programok 
céljára is, de aránylag drága. 
http://www.microsoft.com/uk/office/project/prodinfo/default.mspx 

 
• TurboProject (IMSI) többféle változatban kapható és szerény az ára. 

http://www.imsisoft.com/ 
 
• Project Kickstart (Experience In Software) egyszerű és felhasználóbarát. 

Exportálható Microsoft Office programokba és MS Projectbe is, 
összekapcsolható a MindManager programmal (ld. alább). Több nyelven is 
kapható. 
http://www.projectkickstart.com/ 

 
• ProjeX lenyűgöző bővítmény a Microsoft Excelhez, mely rengeteg 

projektmenedzsment szolgáltatást nyújt. Freeware (ingyenes) változata is 
elérhető. 
http://www.waa-inc.com/projex/index.htm  

 
Ahogy azt a 4. függelékben említettük, egy Elmetérképszerkesztő (Mind 
Mapping) program is hasznos eszköz lehet a projektmunkában. Íme néhány 
példa a kapható programok közül: 
 
• MindManager  

http://www.mindjet.com/ 
 
• Mind Tools 

http://www.mindtools.com/pages/main/newMN_PPM.htm 
 
• Mind Genius  

http://www.mindgenius.com/ 
 
• ConceptDraw Project 

http://www.conceptdraw.com/ 
 
A számítógépes programokon túl számos online program is elérhető már, 
például: 
 
• iTeamwork 

http://www.iteamwork.com 
 
• Ace Project 

http://www.aceproject.com 

http://www.microsoft.com/uk/office/project/prodinfo/default.mspx
http://www.imsisoft.com/
http://www.projectkickstart.com/
http://www.waa-inc.com/projex/index.htm
http://www.mindjet.com/
http://www.mindtools.com/pages/main/newMN_PPM.htm
http://www.mindgenius.com/
http://www.conceptdraw.com/
http://www.iteamwork.com
http://www.aceproject.com


Általános Internet források 
 
• Europa 

Az Európai Unió honlapján az Európai Bizottságról, támogatási programokról 
és projektekről találhatunk információt, továbbá linkeket más EU 
szerverekhez. 
http://europa.eu.int/ 

 
• ETUC 

Az ESZSZ honlapján számos politikai témáról találhatunk hasznos anyagokat, 
melyek a projekt ötleten gondolkozó szakszervezeteknek hasznosak lehetnek. 
http://www.etuc.org 

 
• EU Programok Információs Szolgálat – Az ETUCO online információs 

könyvtára pályázati felhívásokról informál, és segítséget nyújt projektekkel 
kapcsolatban: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 

 

Oktatás & Képzés 
Számos honlap foglalkozik kifejezetten az EU oktatási és képzési politikájával és 
programjaival.  
 
• “Funding Programmes” (Támogatási programok) - áttekintést nyújt a 

hozzáférhető programokról 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/programmes_e
n.html 

 
• SCADPlus áttekintést nyújt az EU oktatási és képzési politikájáról 

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s19000.htm  
 
A Leonardo da Vinci program teljes körű adatbázist tart fent a megvalósult 
projektekről és termékekről: 
 
• 1995-1999 közötti projektek 

http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_En95.cfm 
• 2000-2006 közötti projektek 

http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_en2000.cfm 
• 1995-1999 közötti termékek 

http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_prod_En95.cfm 
• 2000-2006 közötti termékek 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/l
eonardo2/products/recherche_prod_en2000.cfm 

 

Foglalkoztatás és szociálpolitika / regionális politika 
A fentiekhez hasonlóan, a következő oldalak az EU foglalkoztatás- és 
szociálpolitikájáról illetve regionális politikájáról nyújtanak tájékoztatást: 
 
• A Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Főigazgatóság honlapján rengeteg 

információ található, valamint linkek más témákra 
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/index_en.html 

http://europa.eu.int/
http://www.etuc.org
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/programmes_e
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http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_prod_En95.cfm
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/l
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/index_en.html


 
• Európai Szociális Alap (ESZA) 

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/inde
x-en.htm 

 
• A Regionális és Kohéziós politikáról a Bizottság honlapján olvashatunk 

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm  

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/inde
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm
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 Policy Politika 
 Research Kutatás 



picture English text Hungarian text 
 Education & Training Oktatás és képzés 
 Officer Courses Vezetőképzés 
 Other Courses Más tanfolyamok 
 Administration Adminisztráció 
 Finance Pénzügyek 
 Technical Technika 
 Human Resources Személyzeti osztály 
 Fig. 3.2 3.2. ábra 
5.1 Produce materials Tananyagok elkészítése 
 Evaluation Értékelés 
 Project management Projekt irányítás 
 Develop & deliver course Tanfolyam kidolgozása és 

megtartása 
 Research user needs Szükségletek felmérése 
 Research works councils Üzemi tanácsi kutatás 
 Dissemination Terjesztés 
 Fig. 5.1 5.1. ábra 
5.2 Materials Production Tananyagok elkészítése 
 Evaluation Értékelés 
 Management Irányítás 
 Pilot course Kisérleti tanfolyam 
 User Needs Analysis Szükségletek elemzése 
 EWC Research  EÜT kutatás 
 Dissemination Terjesztés 
 Fig. 5.2 5.2. ábra 
 Information Needs Tájékoztatási szükségletek 
 Information Input Információ 
 Training Needs Képzési szükségletek 
 Summative Evaluation 

Data 
Záró értékelés adatai 

 Formative Feedback Folyamatos visszajelzés 
 Deliver Materials Tananyagok szállítása 
 Training Materials Oktatási anyagok 
 Project Results Projekt eredmények 
5.3 ID ID 
 TASK NAME FELADAT 
 Jan jan. 
 Feb febr. 
 Mar márc. 
 Apr ápr. 
 May máj. 
 Jun jún. 
 Jul júl. 
 Aug aug. 
 Sep szept. 
 Oct okt. 
 Nov nov. 
 Dec dec. 
 WP1. Management 1. Menedzsment 
 WP2. User Needs Analysis 2. Szükséglet elemzés 
 WP3. Pilot Course 3. Kisérleti tanfolyam 
 WP4. EWC Research 4. EÜT kutatás 
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 WP5. Materials Production 5. Tanayagok előállítása 
 WP6. Evaulation 6. Értékelés 
 WP7. Dissemination 7. Terjesztés 
 Fig. 5.3 5.3. ábra 
5.4 ID ID 
 TASK NAME FELADAT 
 Feb febr. 
 Mar márc. 
 Apr ápr. 
 May máj. 
 Jun jún. 
 Jul júl. 
 Aug aug. 
 Sep szept. 
 Oct okt. 
 WP3. PILOT COURSE 3. Kisérleti tanfolyam 
 T3.1.1. Identify objectives 3.1.1. Célmeghatározás 
 T3.1.2. Draft plan 3.1.2. Programvázlat 
 T3.1.3. Final plan 3.1.3 Végleges program 
 T3.2.1. Recruit tutors 3.2.1 Oktatók toborzása 
 T3.2.2. Team meating 3.2.2. Team megbeszélés 
 T3.3. Arrange venue 3.3. Helyszín lefoglalása 
 T3.4.1 Prepare publicity 3.4.1. Info anyag készítése 
 T3.4.2. Distribute 

publicity 
3.4.2. Info terítése 

 T3.4.3. Process 
applications 

3.4.3. Jelentkezések 
fogadása 

 T3.4.4. Send information 3.4.4. Info küldése 
 T3.5. Deliver course 3.5. Tanfolyam megtartása 
 Fig. 5.4 5.4. ábra 
5.5. ID ID 
 TASK NAME FELADAT 
 Jan jan. 
 Feb febr. 
 Mar márc. 
 Apr ápr. 
 May máj. 
 Jun jún. 
 Jul júl. 
 Aug aug. 
 Sep szept. 
 Oct okt. 
 Nov nov. 
 Dec dec. 
 START PROJECT Projekt kezdete 
 WP1. Management 1. Menedzsment 
 WP2. User Needs Analysis 2. Szükséglet elemzés 
 WP3. Pilot Course 3. Kisérleti tanfolyam 
 WP4. EWC Research 4. EÜT kutatás 
 WP5. Materials Production 5. Tanayagok előállítása 
 WP6. Evaulation 6. Értékelés 
 WP7. Dissemination 7. Terjesztés 
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 Fig. 5.5 5.5. ábra 
 T3.1.1. Identify objectives 3.1.1. Célmeghatározás 
 T3.1.2. Draft plan 3.1.2. Programvázlat 
 T3.1.3. Final plan 3.1.3 Végleges program 
 T3.2.1. Recruit tutors 3.2.1 Oktatók toborzása 
 T3.2.2. Team meating 3.2.2. Team megbeszélés 
 T3.3. Arrange venue 3.3. Helyszín lefoglalása 
 T3.4.1 Prepare publicity 3.4.1. Info anyag készítése 
 T3.4.2. Distribute 

publicity 
3.4.2. Info terítése 

 T3.4.3. Process 
applications 

3.4.3. Jelentkezések 
fogadása 

 T3.4.4. Send information 3.4.4. Info küldése 
 T3.5. Deliver course 3.5. Tanfolyam megtartása 
5.6 TASK BREAKDOWN AND 

RESOURCES 
FELADATLEBONTÁS ÉS 
FORRÁSOK 

 Workpackage No: Feladatcsomag száma: 
 Task No Feladat száma 
 Task name Feladat megnevezése 
 Start date Kezdő dátum 
 Finish date Befejezés dátuma 
 Immediate predecessor 

task(s) 
Közvetlen előzmény 
feladat(ok) 

 Immediate successor 
task(s) 

Közvetlen következmény 
feladat(ok) 

 Total elapsed time: Teljes felhasznált idő: 
 Staffing Resources: Munkaerő igény 
 Partner name Partner szervezet 
 Staff name Alkalmazott neve 
 Staff Grade Alkalmazott beosztása 
 Start Date Munka kezdete 
 Finish Date Munka vége 
 No of Days Napok száma 
 Other Resources Más erőforrások 
 Materials Anyag 
 Equipment Eszköz 
 Travel and 

accommodation 
Utazás és ellátás 

 External services Külső szolgáltatások 
 Deliverables Termékek 
 Internal Belső 
 External Külső 
 Fig. 5.6 5.6. ábra 
5.7 (a) Task No: Feladat száma: 
 Task Name: Feladat megnevezése: 
 Workpackage No: Feladatcsomag száma: 
 RESOURCE COST ERŐFORRÁS KÖLTSÉGE 
 Partner name Partner szervezet 
 Staff name Alkalmazott neve 
 Staff Grade Alkalmazott beosztása 
 No of days Napok száma 
 Labour Rate/Day Munkanap ára 



picture English text Hungarian text 
 Total Labour Cost Teljes bérköltség 
 Overhead %age Általános költség (%) 
 Total Overhead Teljes általános költség 
 Total Cost Teljes személyi költség 
 Sub-total Részösszeg 
 Partner Partner 
 Materials required Anyagszükséglet 
 Date required Dátum 
 Quantity Mennyiség 
 Unit cost Egységár 
 Total cost Összesen 
 Sub-total Részöszeg 
 Fig. 5.7 (a) 5.7 (a) ábra 
5.7.(b) TASK SHEET FELADATLAP 
 PROJECT NAME: PROJEKT NEVE: 
 Task No: Feladat száma: 
 Task name: Feladat megnevezése: 
 Workpackage No: Feladatcsomag száma: 
 Partner Partner 
 Equipment needed Eszközigény 
 Start date Kezdő dátum 
 Finist date Végdátum 
 No of Days Napok száma 
 Cost per day Napi költség 
 No of Units Mennyiség 
 Total Cost Összes költség 
 Sub-total Részösszeg 
 Staff Name Alkalmazott neve 
 Details of Journey Utazás adatai 
 Mode of Transport Közlekedési eszköz 
 Travel Cost Utiköltség 
 Hotel Cost Szállásköltség 
 Subsistence Cost Megélhetési költségek 
 Supplier Alvállalkozó 
 Description of Services Szolgáltatás megnevezése 
 Estimate prepared by: A becslést készítette: 
 Date: Dátum: 
 Total Task Cost Feladat teljes költsége: 
 Fig. 5.7 (b) 5.7 (b) ábra 
5.8 WORKPACKAGE COSTS FELADATCSOMAG 

KÖLTSÉGEI 
 Workpackage No: Feladatcsomag száma: 
 Partner Name Partner szervezet 
 Staff Cost Személyi költség 
 Materials Cost Anyagköltség 
 Equipment Cost Felszerelés költsége 
 Travel Cost Utazási költség 
 External Services Külső szolgáltatás 
 Total WP Costs per 

Partner 
Teljes költség / partner 

 Total Cost per Category Kategória részösszeg 
 Total WP Cost Teljes költség 



picture English text Hungarian text 
 Fig. 5.8 5.8. ábra 
5.9 BUDGET SUMMARY ÖSSZESÍTETT 

KÖLTSÉGVETÉS 
 Partner Name Partner szervezet 
 WP1 Cost 1. feladatcsomag 
 WP2 Cost 2. feladatcsomag 
 WP3 Cost 3. feladatcsomag 
 WP4 Cost 4. feladatcsomag 
 WP5 Cost 5. feladatcsomag 
 Total Costs per Partner Összköltség / partner 
 Total Project Cost Projekt összköltsége 
 Fig. 5.9 5.9. ábra 
5.10 COSTS KIADÁSOK 
 Staff Személyi 
 Materials Anyagi 
 Equipment Felszerelés 
 Travel Utazás 
 External Külső 
 TOTAL ÖSSZESEN 
 INCOME BEVÉTELEK 
 Partner Partner 
 EC Európai Bizottság 
 Earned Saját keresmény 
 Other grants Más támogatások 
 TOTAL ÖSSZESEN 
 MONTH BALANCE HAVI EGYENLEG 
 B/FWD BALANCE Egyenleg áthozatal 
 TOTAL BALANCE EGYENLEG 
 Fig. 5.10 5.10. ábra 
5.11 QUALITY OBJECTIVES MINŐSÉGI CÉLOK 
 Workpackage No: Feladatcsomag száma: 
 Workpackage Name: Feladatcsomag 

megnevezése: 
 Taks number Feladat száma 
 What are the quality 

objectives for this task? 
A feladat minőségi céljai 

 How will their 
achievement be 
measured? 

Elérésüket hogyan mérjük? 

 Who is responsible for 
organising this? 

Felelős 

 Fig. 5.11 5.11. ábra 
   
 
 


