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AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI
*
 

a Bizottság javaslatához 

--------------------------------------------------------- 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS  

(EU) 2016/... RENDELETE 

(...) 

a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról (EURES), a munkavállalók mobilitási 

szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről és a munkaerőpiacok további integrációjáról, 

valamint a 492/2011/EU és az 1296/2013/EU rendeletek módosításáról  

(EGT-vonatkozású szöveg) 

                                                 
*
 * Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel 

mutatja. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 46. cikkére, 

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, 

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően, 

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére
1
, 

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére
2
, 

 ▌ 

rendes jogalkotási eljárás keretében
3
, 

                                                 
1
 HL C 424., 2014.11.26., 27. o. 

2
 HL C 271., 2014.8.19., 70. o. 

3
  Az Európai Parlament …-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 

…-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). 
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mivel: 

(1) A munkavállalók szabad mozgása az Unió polgárainak alapvető szabadsága, és az 

Unió belső piacának egyik pillére az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

(EUMSZ) 45. cikke értelmében. Érvényesítését uniós jogszabályok teszik lehetővé, 

amelyek az uniós polgárok és családtagjaik számára biztosított jogok teljes körű 

gyakorlásának szavatolását célozzák. 

(2) A munkavállalók szabad mozgása alapvetően fontos ahhoz, hogy integráltabb uniós 

munkaerőpiac jöjjön létre, a határrégiókban is, ami elősegíti a nagyobb arányú 

munkavállalói mobilitást, és ezáltal növeli a diverzitást, valamint Európa egészében 

elősegíti a társadalmi befogadást és hozzájárul a munkaerőpiacról kizárt személyek 

integrálásához. Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az üres álláshelyeket a megfelelő 

készségekkel rendelkező személyek töltsék be, és hogy fel lehessen számolni a 

munkaerőpiac szűk keresztmetszeteit. 

(3) A 492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet▌
1
 mechanizmusokat hozott 

létre a közvetítés és az információcsere tekintetében, a 2012/733/EU bizottsági 

végrehajtási határozat▌
2
 pedig az említett rendeletnek megfelelően a foglalkoztatási 

szolgálatok európai hálózata (EURES-hálózat) működéséről rendelkezett. Az 

említett szabályozási keretet módosítani kell az olyan tényezők figyelembevétele 

érdekében, mint az új mobilitási minták, a tisztességes alapon történő munkaerő-

mobilitásra vonatkozó határozottabb követelmények, az állásajánlatokkal kapcsolatos 

adatok megosztásához használt technológia fejlődése, a munkavállalók és a 

munkáltatók által használt többféle munkaerő-felvételi csatorna, valamint a 

munkaerő-felvételi szolgáltatások nyújtása során az állami foglalkoztatási 

szolgálatok (ÁFSZ-ek) mellett fellépő más munkaerő-piaci közvetítők növekvő 

szerepe.  

                                                 
1
 Az Európai Parlament és a Tanács 492/2011/EU rendelete (2011. április 5.) a 

munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról (HL L 141., 2011.5.27., 1. o.). 
2
 A Bizottság 2012/733/EU végrehajtási határozata (2012. november 26.) a 492/2011/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet állásajánlatok és álláspályázatok közvetítése és az 

EURES újbóli kialakítása tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 328., 2012.11.28., 21. 

o.). 
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(4) Annak érdekében, hogy a más tagállamban való munkavállalás jogát élvező 

munkavállalók ezzel a jogukkal a gyakorlatban is élhessenek, az e rendelet szerinti 

segítséget minden, munkavállalásra jogosult uniós polgár és annak családtagjai 

igénybe vehetik ▌, az EUMSZ 45. cikkének megfelelően. A tagállamok az említett 

területen az uniós vagy nemzeti joggal összhangban egyenlő bánásmódra jogosult, 

harmadik országbeli állampolgároknak az említett segítséghez ugyanolyan 

hozzáférést kötelesek biztosítani, mint saját állampolgáraiknak. Ez a rendelet nem 

érinti a harmadik országok állampolgárainak a nemzeti munkaerőpiacokhoz való 

hozzáférését meghatározó, a vonatkozó uniós és nemzeti jogban foglalt 

szabályokat. 

(5) A munkaerőpiacok kölcsönös függőségének fokozódása az EUMSZ 46. cikkének a) 

pontjával összhangban a foglalkoztatási szolgálatok – ideértve a határrégiókban 

tevékenykedőket is – szorosabb együttműködését kívánja meg annak érdekében, 

hogy minden munkavállaló számára biztosított legyen az Unión belüli önkéntes és 

tisztességes alapon történő, az uniós és nemzeti jognak és gyakorlatnak megfelelő 

munkaerő-mobilitáson keresztül megvalósuló szabad mozgás. Ezért a Bizottság és a 

tagállamok között ▌az Unión belüli munkaerő-mobilitást érintően egy 

együttműködési keretet kell létrehozni. Az említett keret célja az Unió-szerte 

közzétett állásajánlatok összegyűjtése és az ezen álláshelyekre való jelentkezés 

lehetővé tétele, intézkedések meghozatala a kapcsolódó támogatási szolgáltatások 

munkavállalók és munkáltatók számára történő nyújtása tekintetében, valamint közös 

megközelítést kialakítása az ilyen együttműködés elősegítéséhez szükséges 

információ-megosztás tekintetében.  
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(6) Az Európai Unió Bírósága (Bíróság)  kimondta, hogy az EUMSZ 45. cikkében 

szereplő „munkavállaló” fogalmának uniós értelmet kell adni, és azt olyan objektív 

kritériumok alapján kell meghatározni, amelyek a munkaviszonyt az érintett 

személyek jogai és kötelezettségei alapján határozzák meg. Ahhoz, hogy valaki 

„munkavállalónak” minősüljön, valós és tényleges tevékenységet kell végeznie, 

kizárva az olyan korlátozott tevékenységeket, amelyek tisztán járulékos és 

kiegészítő jellegűek. A munkaviszony hagyományosan egyik legfontosabb 

jellemzője az a körülmény, hogy valamely személy meghatározott ideig, más 

személy javára és irányítása alatt, díjazás ellenében szolgáltatást nyújt.
1
 A 

„munkavállaló” fogalmába bizonyos esetekben a tanulószerződéses gyakorlati 

képzésben
2
 vagy szakmai gyakorlaton

3
 részt vevő személyek is beletartozhatnak. 

(7) A Bíróság az ítéleteiben következetesen azt mondta ki, hogy a munkavállalók 

szabad mozgáshoz való joga képezi az Unió egyik alapkövét, és hogy az említett 

szabadságot megállapító rendelkezéseket – ebből következően – tágan kell 

értelmezni
4
. A Bíróság kimondta, hogy a munkavállalók részére az EUMSZ 45. 

cikkében biztosított szabad mozgás bizonyos jogokat ruház a tagállamok azon 

állampolgáraira is, akik az Unióban munkakeresési céllal mozognak
5
. A 

„munkavállaló” fogalmát ezért e rendelet alkalmazásában úgy kell értelmezni, 

hogy az az álláskeresőkre is kiterjed, függetlenül attól, hogy aktuálisan 

munkaviszonyban állnak-e. 

                                                 
1
 Lásd különösen a Bíróságnak a C-66/85. sz.,  Deborah Lawrie-Blum kontra Land Baden-

Württemberg ügyben 1986. július 3-án hozott ítéletét, ECLI:EU:C:1986:284,  16. és 17. bekezdés; a 

Bíróságnak a  C-197/86. sz ., Steven Malcolm Brown kontra The Secretary of State for Scotland 

ügyben 1988. június 21-én hozott ítéletét, ECLI:EU:C:1988:323, 21. bekezdés, valamint a  

Bíróságnak a C-344/87. sz., I. Bettray kontra Staatssecretaris van Justitie ügyben  1989. május 31-én 

hozott ítéletét, ECLI:EU:C:1989:226, 15. és 16. bekezdés. 
2
 A Bíróságnak a C-188/00. sz.,  Bülent Kurz, né Yüce kontra Land Baden-

Württemberg ügyben 2002. november 19-én hozott ítélete, ECLI:EU:C:2002:694. 
3
 A Bíróságnak a  C-3/90. sz.,  M. J. E. Bernini kontra Minister van Onderwijs en 

Wetenschappen ügyben 1992. február 26-án hozott ítélete, ECLI:EU:C:1992:89; valamint a 

Bíróságnak a  C-109/04. sz.,  Karl Robert Kranemann kontra Land Nordrhein-Westfalen ügyben 2005. 

március 17-én hozott ítélete, ECLI:EU:C:2005:187. 
4
 Lásd különösen a Bíróságnak a C-139/85. sz.,  R. H. Kempf kontra Staatssecretaris van 

Justitie ügyben1986. június 3-án hozott ítéletét, ECLI:EU:C:1986:223, 13 bekezdés. 
5
 A Bíróságnak a  C-292/89. sz.,  The Queen kontra Immigration Appeal Tribunal, ex parte 

Gustaff Desiderius Antonissen ügyben 1991. február 26-án hozott ítélete, ECLI:EU:C:1991:80. 
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(8) Az Unión belüli munkaerő-mobilitás megkönnyítése érdekében az Európai Tanács 

a Növekedési és Munkahely-teremtési Paktumban ▌felkérést fogalmazott meg az 

EURES-hálózatnak a tanulószerződéses gyakorlati képzésre és a szakmai 

gyakorlatra való kiterjesztési lehetőségeinek a feltérképezésére vonatkozóan. E 

rendelet hatályának ki kell terjednie a tanulószerződéses gyakorlati képzésre és a 

szakmai gyakorlatra is, feltéve, hogy a sikeres pályázókkal munkaviszony 

létesítésére kerülne sor. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a szakmai 

gyakorlatok és a tanulószerződéses gyakorlati képzések bizonyos kategóriáit 

kizárhassák a közvetítésből oktatási rendszereik koherenciájának és működésének 

biztosítása, valamint annak figyelembevétele érdekében, hogy az aktív munkaerő-

piaci intézkedéseiket az ezen intézkedések által célzott munkavállalók 

szükségleteinek megfelelően alakíthassák ki. Figyelembe kell venni a szakmai 

gyakorlatok minőségi keretrendszeréről szóló, 2014. március 10-i tanácsi ajánlást
1
 

a szakmai gyakorlatok minőségének javítása érdekében, különösen a tanulási és 

képzési tartalom, valamint a munkakörülmények tekintetében, abból a célból, hogy 

könnyebbé váljon az átmenet az oktatásból, a munkanélküliségből vagy az 

inaktivitásból a munka világába. Az említett ajánlásnak megfelelően tiszteletben 

kell tartani a gyakornokokat az alkalmazandó uniós és nemzeti jog szerint 

megillető jogokat és munkakörülményeket. 

(9) Az e rendeletben meghatározott tanulószerződéses gyakorlati képzési és szakmai 

gyakorlati ajánlatokról szóló  tájékoztatást  ki lehet egészíteni a Bizottság vagy más 

szereplők által kifejlesztett olyan, webalapú eszközökkel és szolgáltatásokkal, 

amelyek lehetővé teszik a munkáltatók számára, hogy közvetlenül tájékoztassák a 

munkavállalókat az Unió-szerte rendelkezésre álló tanulószerződéses és szakmai 

gyakorlati  képzési lehetőségekről.  

                                                 
1
 HL C 88., 2014.3.27., 1. o. 
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(10) 1994-es elindítása óta az EURES – humán hálózata és az Európai Foglalkoztatási 

Mobilitás Portálon (EURES-portál) elérhető online szolgáltatási eszközök révén – a 

Bizottság és az ÁFSZ-ek közötti együttműködési hálózatként működik, amelynek 

célja, hogy tájékoztatással és tanácsadással szolgáljon, valamint munkaerő-

felvételi vagy kiközvetítési szolgáltatást biztosítson a munkavállalók és a 

munkáltatók, továbbá minden olyan uniós polgár számára, aki élni kíván a 

munkavállalók szabad mozgásának elvével. Következetesebben kell végezni ▌a 

közvetítést, a támogatási szolgáltatások nyújtását és az Unión belüli munkaerő-

mobilitással kapcsolatos információcserét. Az EURES hálózatát ezért a szabályozási 

keret módosításának részeként új alapokra kell helyezni és át kell szervezni, hogy 

tovább erősödhessen. Meg kell határozni az EURES-hálózatban részt vevő 

különböző szervezetek feladatait és felelősségi köreit. 

(11) Az EURES-hálózat összetételének elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy 

igazodni tudjon a munkaerő-felvételi szolgáltatások piacán végbemenő 

változásokhoz. A különböző foglalkoztatási szolgálatok megjelenése felhívja a 

figyelmet annak szükségességére, hogy a Bizottságnak és a tagállamoknak közös 

erővel bővíteniük kell az EURES-hálózatot, hogy az Unió-szerte a munkaerő-

felvételi szolgáltatások fő uniós eszközévé váljon. Az EURES-hálózat tagságának 

kibővítése társadalmi, gazdasági és pénzügyi előnyökkel járna, és hozzájárulhat 

innovatív tanulási és együttműködési formák létrejöttéhez – az állásajánlatokra és 

a támogatási szolgáltatásokra vonatkozó minőségi standardokat is beleértve – 

nemzeti, regionális és helyi szinten, valamint határokon átnyúló összefüggésben 

egyaránt. 



 

AM\1087180HU.doc 8/81 PE576.611v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

(12) Az EURES-hálózat tagságának kibővítése a partnerségek létrejöttének 

megkönnyítése, valamint a kiegészítő jelleg fokozása és a minőség javítása révén 

javítaná a szolgáltatásnyújtás hatékonyságát, továbbá növelné az EURES-hálózat 

piaci részesedését, mivel az új résztvevők állásajánlatokat, álláspályázatokat és 

önéletrajzokat bocsátanának rendelkezésre, és támogatási szolgáltatásokat 

kínálnának a munkavállalók és a munkáltatók részére. 

(13) Bármely olyan szervezet – ideértve a köz-, magán- vagy harmadik szektorbeli 

foglalkoztatási szolgálatokat – számára biztosítani kell a lehetőséget az EURES-

taggá válásra, amely vállalja, hogy teljesíti az e rendeletben foglalt kritériumok és 

feladatok teljes körét. 

(14) Egyes szervezetek nem lennének képesek arra, hogy ellássák azon feladatok teljes 

körét, amelyet e rendelet az EURES-tagok számára előír, azonban fontos 

hozzájárulást nyújthatnának az EURES-hálózathoz. Helyénvaló ezért lehetőséget 

biztosítani e szervezetek számára arra, hogy kivételesen EURES-partnerekké 

váljanak. Ilyen kivételt kizárólag indokolt esetben lehet biztosítani, amelyet a 

tagságot kérelmező szervezet kis mérete, korlátozott pénzügyi forrásai, illetve az 

indokolhatna, hogy általában nem végzi az előírt feladatok teljes körét, vagy pedig 

az non-profit szervezet. 
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(15) A transznacionális és határokon átnyúló együttműködést, valamint ▌ a 

tagállamokban működő valamennyi EURES-tag és -partner számára nyújtott 

támogatást egy uniós szintű struktúra (az Európai Koordinációs Iroda) révén kell 

elősegíteni. Az Európai Koordinációs Iroda általános tájékoztatást, eszközöket és 

iránymutatást biztosít, valamint  a tagállamokkal közösen kidolgozott képzési 

tevékenységeket és ügyfélszolgálati funkciót  lát el. A képzési tevékenységek és az 

ügyfélszolgálati funkció mindenekelőtt az EURES-hálózatban részt vevő 

szervezetek azon alkalmazottait segítenék, akik szakértelemmel rendelkeznek az 

állások és a megfelelő jelöltek közötti megfeleltetésekkel, a kiközvetítéssel és a 

munkaerő-felvétellel kapcsolatos tevékenységek, valamint a transznacionális és 

határokon átnyúló mobilitási kérdések iránt érdeklődő munkavállalók, 

munkáltatók és szervezetek tájékoztatása, a nekik nyújtott iránymutatást és 

támogatás terén, és akik e tekintetben közvetlen kapcsolatban állnak az említett 

célcsoportokkal. Az Európai Koordinációs Irodának kell felelnie az EURES-

portálnak, valamint a közös informatikai platformnak a működtetéséért és 

fejlesztéséért is. Munkája irányításához – a tagállamokkal konzultálva – többéves 

munkaprogramokat kell kidolgozni. 

(16) A tagállamoknak nemzeti koordinációs irodákat kell létrehozniuk azért, hogy 

biztosítsák a rendelkezésre álló adatok továbbítását az EURES-portálra, és hogy 

általános támogatást és segítséget nyújtsanak a területükön valamennyi EURES-tag 

és -partner számára, többek között az állásajánlatokkal kapcsolatos panaszok és 

problémák kezelésének mikéntjét illetően, együttműködve adott esetben az olyan 

érintett hatóságokkal, mint például a munkaügyi felügyeletek. A tagállamoknak 

továbbá támogatni kell – többek között határokon átnyúló szinten is – a többi 

tagállamban működő megfelelő szervezetekkel és az Európai Koordinációs Irodával 

folytatott együttműködést. A nemzeti koordinációs irodáknak feladatuk lenne 

továbbá megfelelőségi kérdéseket ellenőrizni az adatok tartalmi és technikai 

minőségére vonatkozó standardok és az adatvédelem tekintetében. Az Európai 

Koordinációs Irodával való kommunikáció megkönnyítése és annak elősegítése 

érdekében, hogy a nemzeti koordinációs irodák előmozdíthassák az említett 

standardok minden EURES-tag és partner általi betartását a területükön, a 
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nemzeti koordinációs irodáknak biztosítaniuk kell, hogy az adatok továbbítása az 

EURES-portálra koordinált módon, egyetlen koordinált csatornán keresztül 

történjen, adott esetben a már meglévő nemzeti informatikai platformok 

felhasználásával. Annak érdekében, hogy a megfelelő időben, jó minőségű 

szolgáltatást lehessen nyújtani, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy nemzeti 

koordinációs irodájuk rendelkezzen az e rendeletben megállapított feladatai 

végrehajtásához szükséges, kellő számú, képzett személyzettel és egyéb 

erőforrásokkal. 
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(17) A szociális partnerek részvétele az EURES-hálózatban főként a mobilitás 

akadályainak elemzéséhez, valamint – a határrégiókat is beleértve – az Unión belüli, 

▌önkéntes és tisztességes alapon történő munkaerő-mobilitás ösztönzéséhez járul 

hozzá. Az uniós szintű szociális partnerek számára ezért lehetővé kell tenni, hogy 

részt vegyenek az e rendelettel létrehozott Koordinációs Csoport ülésein, és 

rendszeres párbeszédet kell folytatniuk az Európai Koordinációs Irodával, a 

nemzeti munkáltatói szervezeteket és szakszervezeteket pedig be kell vonni az 

EURES-hálózattal való együttműködésbe, aminek elősegítése a nemzeti 

koordinációs irodák feladata, mégpedig a nemzeti jognak és gyakorlatnak 

megfelelően a szociális partnerekkel folytatott rendszeres párbeszéd révén. A 

szociális partnerek számára lehetővé kell tenni, hogy kérelmezzék az EURES-

tagságot vagy -partnerséget, amennyiben teljesítik az e rendelet szerinti, vonatkozó 

kötelezettségeket. 

▌ 
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(18) A tagállamoknak engedélyezési eljárás nélkül kell az ÁFSZ-eket EURES-taggá 

kijelölni, tekintettel azok különleges helyzetére. A tagállamoknak biztosítaniuk 

kell, hogy az ÁFSZ-ek megfeleljenek az I. mellékletben foglalt minimális közös 

kritériumoknak (a továbbiakban: minimális közös kritériumok), valamint az e 

rendelet szerinti kötelezettségeknek. Ezenfelül a tagállamok az ÁFSZ-eiket 

megbízhatják az e rendelet szerinti munka megszervezéséhez kapcsolódó általános 

feladatokkal és tevékenységekkel, ideértve az EURES-tagok és -partnerek 

engedélyezésére szolgáló nemzeti rendszerek kidolgozását és működtetését. Annak 

érdekében, hogy teljesíthessék az e rendelet szerinti kötelezettségeiket, minden 

ÁFSZ részére elegendő kapacitást, technikai segítséget, valamint pénzügyi és 

humán erőforrást kell biztosítani. 

(19) A szervezetek EURES-tagként és -partnerként való engedélyezéséért a területükön – 

a munkaerőpiacok megszervezésében való illetékességüknek megfelelően – a 

tagállamok ▌felelnek. Az említett engedélyezést a minimális közös kritériumok és az 

engedélyezési folyamatra vonatkozó néhány alapszabály betartásával kell 

végrehajtani, ezáltal biztosítva az átláthatóságot és az esélyegyenlőséget az EURES-

hálózathoz való csatlakozás során, úgy, hogy az biztosítsa a különböző nemzeti 

modellek, valamint az ÁFSZ-ek és más tagállami munkaerő-piaci szereplők közötti 

együttműködési formák figyelembevételéhez szükséges rugalmasságot. A 

tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy visszavonják az 

engedélyt olyan szervezetektől, amelyek már nem tesznek eleget az engedélyezés 

alapjául szolgáló alkalmazandó kritériumoknak vagy követelményeknek. 

(20) Az EURES-taggá vagy -partnerré váláshoz szükséges minimális közös kritériumok 

megállapításának a célja a minimális minőségi standardoknak való megfelelés 

biztosítása. Az EURES-tagság vagy -partnerség iránti kérelmeket ezért legalább a 

minimális közös kritériumok alapján kell elbírálni. 
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(21) Az EURES-hálózat egyik célja, hogy támogassa az Unión belüli, önkéntes és 

tisztességes alapon történő munkaerő-mobilitást, ezért a szervezetek EURES-

hálózathoz való csatlakozásának engedélyezésével kapcsolatos minimális közös 

kritériumoknak magukban kell foglalniuk azt a követelményt, miszerint ezeknek a 

szervezeteknek vállalniuk kell, hogy teljes mértékben tiszteletben tartják az 

alkalmazandó munkaügyi standardokat és jogi követelményeket, a 

megkülönböztetésmentesség elvét is beleértve. A tagállamok számára ezért lehetővé 

kell tenni, hogy visszavonják az olyan szervezetek engedélyét, amelyek megsértik a 

munkaügyi standardokat vagy jogi követelményeket, különösen ami a 

javadalmazást és a munkakörülményeket illeti, vagy hogy megtagadják az ilyen 

szervezetek engedélyezését. Amennyiben az engedélyezés megtagadására vagy az 

engedély visszavonására ezen standardok vagy követelmények nem teljesítése miatt 

került sor, az érintett nemzeti koordinációs irodának tájékoztatnia kell az Európai 

Koordinációs Irodát, amelynek a tájékoztatást továbbítania kell a többi nemzeti 

koordinációs iroda részére. A nemzeti koordinációs irodák a területükön működő 

szervezetekkel kapcsolatban a nemzeti jogukkal és gyakorlatukkal összhangban 

megtehetik a megfelelő intézkedéseket. 

▌ 

(22) A tagállamoknak nyomon kell követniük az EURES-hálózatba felvett szervezetek 

tevékenységét annak biztosítása érdekében, hogy a szervezetek helyesen 

alkalmazzák e rendelet rendelkezéseit. Meg kell hozniuk a megfelelő intézkedéseket 

az optimális megfelelés biztosítása érdekében. A nyomon követést elsősorban az 

érintett szervezetek által a nemzeti koordinációs irodáknak e rendeletnek 

megfelelően benyújtott adatok alapján kell végezni, ugyanakkor adott esetben a 

nyomon követés keretében ellenőrzési és audit tevékenységet – így például 

véletlenszerű ellenőrzéseket – is végezni lehet. Ennek ki kell terjednie az 

alkalmazandó, hozzáférésre vonatkozó követelmények teljesítésének nyomon 

követésére. 
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(23) Koordinációs csoportot kell létrehozni, amely koordinációs szerepkört tölt be az 

EURES-hálózat tevékenységei és működése tekintetében. A csoport platformként 

szolgál az információcseréhez és a legjobb gyakorlatok megosztásához, különösen 

a munkavállalók – köztük a határ menti munkavállalók – és a munkáltatók 

megfelelő tájékoztatását és a nekik nyújtott iránymutatást célzó információk 

kidolgozása és az EURES-hálózat egészében való terjesztése tekintetében. A 

koordinációs csoporttal konzultálni kell a formanyomtatványok, technikai 

standardok és formátumok elkészítése során, valamint az adatgyűjtésre és -

elemzésre vonatkozó egységes részletes előírások meghatározásakor is. A szociális 

partnerek számára lehetővé kell tenni, hogy részt vegyenek a Koordinációs Csoport 

megbeszélésein, különösen azokon, amelyek az e rendeletben említett 

szolgáltatások és tevékenységek stratégiai tervezésével, kidolgozásával, 

végrehajtásával, nyomon követésével és értékelésével kapcsolatosak. Annak 

érdekében, hogy az EURES-hálózat és az 573/2014/EU európai parlamenti és 

tanácsi határozat
1
 által létrehozott ÁFSZ-hálózat munkája között szinergiák 

jöhessenek létre, a Koordinációs Csoportnak együtt kell működnie az ÁFSZ-

hálózat Irányító Testületével. Ez az együttműködés magában foglalhatja a legjobb 

gyakorlatok megosztását, illetve az Irányító Testület tájékoztatását az EURES-

hálózat folyamatban lévő és tervezett tevékenységeiről. 

(24) Az EURES szolgáltatási védjegye és logója az Európai Unió Szellemi Tulajdoni 

Hivatalánál európai uniós védjegyként van bejegyezve. Kizárólag az Európai 

Koordinációs Iroda illetékes abban, hogy az EURES-logó használatát a 

207/2009/EK tanácsi rendelettel
2
 összhangban harmadik felek számára 

engedélyezze. Az Európai Koordinációs Irodának az érintett szervezeteket ennek 

megfelelően tájékoztatnia kell. 

                                                 
1
 Az Európai Parlament és a Tanács 573/2014/EU határozata (2014. május 15.) az állami 

foglalkoztatási szolgálatok (ÁFSZ-ek) közötti fokozott együttműködésről (HL L 159., 2014.5.28., 

32. o.). 
2
 A Tanács 207/2009/EK rendelete (2009. február 26.) az európai uniós védjegyről (HL L 78., 

2009.3.24., 1. o.). 
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(25) Annak érdekében, hogy a munkavállalókkal és a munkáltatókkal megbízható és 

naprakész információkat oszthasson meg az Unión belüli munkaerő-mobilitás és 

szociális védelem különböző szempontjairól, az EURES-hálózatnak együtt kell 

működnie egyrészt olyan egyéb szervekkel, szolgálatokkal és uniós hálózatokkal, 

amelyek elősegítik a mobilitást és tájékoztatják az uniós polgárokat az uniós jog 

szerinti jogaikról – ilyen például az egyenlőség előmozdításával foglalkozó nemzeti 

szervek európai hálózata (Equinet), az Európa Önökért internetes oldal, az európai 

ifjúsági portál és a SOLVIT –, másrészt a határokon átnyúló együttműködés 

érdekében tevékenykedő szervezetekkel, valamint a szakmai képesítések 

elismeréséért felelős szervezetekkel és a munkavállalókkal szembeni egyenlő 

bánásmód ösztönzéséért, elemzéséért, figyelemmel kíséréséért és támogatásáért 

felelős olyan szervekkel, amelyeket a 2014/54/EU ▌európai parlamenti és tanácsi 

irányelvvel
1
 összhangban jelöltek ki. A szinergiák biztosítása érdekében az EURES-

hálózatnak együtt kell működnie a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával 

foglalkozó érintett szervekkel is. 

(26) A munkavállalók szabad mozgása jogának gyakorlását olyan eszközök 

létrehozásával lehetne elősegíteni, amelyek segítik a közvetítést, hogy ezáltal a 

munkaerőpiac teljes mértékben hozzáférhető legyen a munkavállalók és a 

munkáltatók számára egyaránt. Ezért uniós szinten folytatni kell egy – a Bizottság 

által működtetett – közös informatikai platform kifejlesztését. Az említett jog 

biztosítása révén lehetővé válik a munkavállalók számára, hogy az egész Unióban 

hozzáférjenek ▌munkalehetőségekhez. 

(27) Digitális felhasználás céljából az álláspályázatokra és az önéletrajzokra vonatkozó 

adatokat álláskeresői profilként lehetne megjeleníteni. 

                                                 
1
 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/54/EU irányelve (2014. április 16.) a 

munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak biztosított jogok 

gyakorlását megkönnyítő intézkedésekről (HL L 128., 2014.4.30., 8. o.). 
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(28) A közös informatikai platform, amely összekapcsolja az állásajánlatokat és az ezekre 

való jelentkezés lehetőségét, valamint lehetővé teszi a munkavállalók és a 

munkáltatók számára, hogy különböző kritériumok alapján és különböző szinteken 

automatikusan megfeleltessék az adatokat, várhatóan elő fogja segíteni az Unió 

munkaerő-piacain az egyensúly kialakítását, hozzájárulva ezáltal az Unión belüli 

foglalkoztatás növekedéséhez. 

(29) A munkavállalók szabad mozgásának előmozdítása érdekében az ÁFSZ-eken és 

más EURES-tagokon vagy adott esetben EURES-partnereken keresztül közzétett 

minden állásajánlatot közzé kell tenni az EURES-portálon is. Ugyanakkor 

bizonyos körülmények esetén, valamint annak biztosítása céljából, hogy az 

EURES-portál kizárólag az Unión belüli mobilitás szempontjából releváns 

információkat tartalmazzon, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy 

biztosítsák a munkáltatók részére annak a lehetőségét, hogy miután a munkáltató a 

szóban forgó álláshoz kapcsolódó követelményeket – nevezetesen az állással járó 

feladatok megfelelő elvégzéséhez szükséges készségeket és kompetenciákat – 

objektív szempontok alapján értékelte, kizárólag ezen értékelésre alapozva 

indoklását úgy döntsön, hogy az állásajánlatot ne tegyék közzé az EURES-

portálon. 

(30) A munkavállalók számára lehetővé kell tenni, hogy bármikor visszavonhassák 

beleegyezésüket, és kérhessék a rendelkezésre bocsátott adatok bármelyikének vagy 

egészének törlését vagy módosítását. A munkavállalók számára több opciót is 

biztosítani kell az adataikhoz vagy bizonyos paraméterekhez való hozzáférés 

korlátozására. 

(31) A közös informatikai platform rendelkezésére bocsátott információk – és elsősorban 

az állásajánlatokkal kapcsolatos adatok – tartalmi és technikai minőségének 

biztosításáért jogilag azon szervezetek felelősek, amelyek a szóban forgó 

információkat rendelkezésre bocsátják az adott tagállam jogának és standardjainak 

megfelelően. Az Európai Koordinációs Irodának elő kell segítenie az 
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együttműködést az információk uniós szintű cseréjével kapcsolatos csalások vagy 

visszaélések felderítése érdekében. Valamennyi érintett félnek gondoskodnia kell 

arról, hogy jó minőségű adatokat szolgáltasson. 
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(32) Annak lehetővé tétele érdekében, hogy az EURES-tagok és -partnerek személyzete, 

így például az ügyintézők gyors és eredményes kereséseket és megfeleltetéseket 

hajthassanak végre, fontos, hogy az érintett szervezetekben ne legyen technikai 

akadálya az EURES-portálon nyilvánosan elérhető adatok felhasználásának, hogy 

így az ilyen adatokat a nyújtott munkaerő-felvételi és -kiközvetítési szolgáltatás 

részeként lehessen kezelni. 

(33) A Bizottság jelenleg dolgozza ki a készségek, kompetenciák, képesítések és 

foglalkozások európai osztályozási rendszerét (a továbbiakban: európai 

osztályozási rendszer). Az európai osztályozási rendszer a foglalkozások, készségek, 

kompetenciák és képesítések szabványos terminológiája, amelynek célja, hogy az 

Unión belül megkönnyítse az online álláspályázatokat. Helyénvaló továbbfejleszteni 

az együttműködést a Bizottság és a  tagállamok között a kölcsönös átjárhatóság, 

valamint ▌az állásajánlatoknak és az álláspályázatoknak, illetve önéletrajzoknak▌a 

közös informatikai platformon történő automatizált megfeleltetése (a továbbiakban: 

automatizált megfeleltetés) tekintetében, határokon átnyúló szinten is. Az ilyen 

együttműködésnek ki kell terjednie a készségek, kompetenciák és foglalkozások 

európai osztályozási rendszerben foglalt jegyzékének a nemzeti osztályozási 

rendszerekkel való kétirányú megfeleltetésére. A tagállamokat folyamatosan 

tájékoztatni kell az európai osztályozási rendszer fejlesztéséről.  

(34) A tagállamok által az európai képesítési keretrendszer (EKKR) összefüggésében 

kifejlesztett adatokat a képesítéseket illetően fel lehetne tölteni az európai 

osztályozási rendszerbe. Az EKKR-rel kapcsolatos legjobb gyakorlatok és 

tapasztalatok elősegíthetik az EKKR és az európai osztályozási rendszer 

adatállományai közötti kapcsolódás továbbfejlesztését. 
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(35) A készségek, kompetenciák és foglalkozások európai osztályozási rendszerben 

foglalt jegyzékének a nemzeti osztályozási rendszerekkel való megfeleléseit 

tartalmazó nyilvántartás elkészítése, illetve ennek alternatívájaként a nemzeti 

osztályozási rendszereknek az európai osztályozási rendszerrel való felváltása a 

tagállamok számára költségekkel járhat. E költségek tagállamonként változhatnak. 

A Bizottságnak technikai és lehetőség szerint pénzügyi támogatást kell biztosítania 

a rendelkezésre álló releváns finanszírozási eszközökre alkalmazandó szabályok, 

így az 1296/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
1
 szerint. 

(36) Az EURES-tagoknak és adott esetben az EURES-partnereknek biztosítaniuk kell, 

hogy a segítségért hozzájuk forduló munkavállalók és munkáltatók igénybe 

vehessék a támogatási szolgáltatásaikat. Egységes megközelítést kell kialakítani ▌a 

szolgáltatásokat illetően, és a lehető legnagyobb mértékben érvényre kell juttatni az 

egyenlő bánásmód elvét ▌az Unión belüli munkaerő-mobilitással kapcsolatban 

segítséget kérő munkavállalók és munkáltatók tekintetében, függetlenül az Unión 

belüli tartózkodási helyüktől. Alapelveket és szabályokat kell ezért megállapítani a 

támogatási szolgáltatásoknak az egyes tagállamok területén való rendelkezésre 

állásával kapcsolatban.▌ 

(37) Az e rendelet szerinti szolgáltatások nyújtásakor az összehasonlítható helyzeteket 

nem lehet eltérő módon kezelni, az eltérő helyzeteket pedig nem lehet azonos 

módon kezelni, hacsak ez objektív módon nem indokolható. Az ilyen szolgáltatások 

nyújtása során tilos az állampolgárságon, a nemen, a faji vagy etnikai 

származáson, a valláson vagy meggyőződésen, a fogyatékosságon, az életkoron 

vagy a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés. 

                                                 
1
 Az Európai Parlament és a Tanács 1296/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az 

Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjáról és a 

foglalkoztatási és társadalmi befogadási célú európai Progress mikrofinanszírozási 

eszköz létrehozásáról szóló 283/2010/EU határozat módosításáról (HL L 347., 

2013.12.20., 238. o.). 
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(38) A munkavállalók érdekeit szolgálja, ha az Unión belüli ▌munkaerő-mobilitási 

lehetőségekkel kapcsolatban többféle és átfogóbb segítséget vehetnek igénybe▌. A 

támogatási szolgáltatások segítségével csökken majd azon akadályok száma, 

amelyeket a munkavállalók az uniós jog által biztosított jogaik gyakorlása során 

tapasztalnak, valamint hatékonyabban ki lehet majd aknázni az álláslehetőségeket, és 

ezáltal javulnak a munkavállalók egyéni foglalkoztatási kilátásai és útvonalai, a 

kiszolgáltatott csoportokba tartozók esetében is. Valamennyi érdekelt 

munkavállalónak hozzáféréssel kell ezért rendelkeznie az álláslehetőségekkel, 

valamint a másik tagállamokon belüli élet- és munkakörülményekkel kapcsolatos 

általános információkhoz, továbbá igénybe kell tudniuk venni alapszintű segítséget 

az önéletrajz-írással kapcsolatban. Ésszerű kérésük esetén az érdekelt 

munkavállalók számára személyre szabottabb segítségnyújtás igénybevételére is 

lehetőséget kell biztosítani, a nemzeti gyakorlatok figyelembevételével. Ezen 

túlmenően olyan további álláskeresési és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat lehet 

nyújtani, mint például a megfelelő állásajánlatok kiválogatása, segítségnyújtás az 

álláspályázatok és az önéletrajzok megírásához, valamint részletes információk 

szerzése más tagállamokban közzétett konkrét állásajánlatokról. 

(39) A támogatási szolgáltatásoknak annak megkönnyítésére is ki kell terjedniük, hogy 

az Unión belülről munkaerőt felvenni kívánó munkáltatók más tagállamban 

találjanak megfelelő jelöltet. Valamennyi érdekelt munkáltató számára hozzáférést 

kell biztosítani a más tagállamból történő munkaerő-felvétellel kapcsolatos konkrét 

szabályokra és tényezőkre vonatkozó információkhoz, továbbá az érdekelt 

munkáltatóknak igénybe kell tudniuk venni alapszintű segítséget az állásajánlatok 

megfogalmazásához. Amennyiben valószínűsíthető a munkaerő-felvétel, úgy az 

érdekelt munkáltatók számára személyre szabottabb segítségnyújtás 

igénybevételére is lehetőséget kell biztosítani, a nemzeti gyakorlatok 

figyelembevételével. A további segítségnyújtás kiterjedhet a pályázók 

előválogatására, a munkáltatók és a pályázók közötti közvetlen kapcsolatfelvétel 

megkönnyítésére, erre szolgáló online eszközök felhasználásával vagy olyan 

rendezvények során, mint például az állásbörzék, továbbá a munkaerő-felvételi 
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folyamat során adminisztratív támogatás nyújtására, különösen a kis- és 

középvállalkozások (kkv-k) számára. 
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(40) Amikor az EURES-tagok és – adott esetben – EURES-partnerek alapvető 

tájékoztatást nyújtanak az EURES-portálról és az EURES-hálózatról a 

munkavállalók és a munkáltatók számára, az e rendelet szerinti támogatási 

szolgáltatásokhoz való tényleges hozzáférést nem csupán azáltal kell biztosítaniuk, 

hogy az adott munkavállaló vagy munkáltató kifejezett kérésére rendelkezésre 

bocsátják e szolgáltatásokat, hanem – adott esetben – úgy is, hogy saját 

kezdeményezésükre már az első kapcsolatfelvételkor tájékoztatják a 

munkavállalókat és munkáltatókat az EURES-ről („az EURES szisztematikus 

beépítése a munkaközvetítésbe”), valamint hogy proaktív módon felkínálják a 

segítségnyújtást ezen a területen a munkaerő-felvételi folyamat egésze során. 

▌ 

(41) A munkaerő-piaci kereslet alapos ismerete a foglalkozások, ágazatok és a 

munkáltatók igényei szempontjából segítené a munkavállalók szabad mozgáshoz 

való jogának érvényesülését az Unión belül. A támogatási szolgáltatások keretében 

ezért jó minőségű segítséget kell nyújtani a munkáltatók, ▌ különösen a kkv-k 

számára. A foglalkoztatási szolgálatok és a munkáltatók közötti szoros 

munkakapcsolat várhatóan növeli majd az összegyűjtött állásajánlatok mennyiségét, 

javítja az állások és a megfelelő jelöltek közötti megfeleltetéseket, és általánosan 

emeli a munkaerő-piaccal kapcsolatos ismeretek szintjét. 

▌ 

(42) A munkavállalóknak nyújtott támogatási szolgáltatások az őket az uniós jog alapján 

munkavállalóként megillető szabad mozgás jogának a gyakorlásához kapcsolódnak, 

és ezeket ingyenesen kell biztosítani. A munkáltatóknak nyújtott támogatási 

szolgáltatások azonban a nemzeti jognak és gyakorlatnak megfelelően díjkötelesek 

lehetnek. 
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(43) Annak biztosítása céljából, hogy bekapcsolódhassanak az EURES-hálózatba a 

hálózatban való részvétel engedélyezését kérelmező olyan szervezetek, amelyek 

célja az online csatornákon keresztül történő tájékoztatás és segítségnyújtás, 

lehetővé kell tenni számukra, hogy az e rendeletben említett támogatási 

szolgáltatásokat e-szolgáltatásként nyújtsák. Figyelembe véve, hogy a digitális 

műveltség szintje tagállamonként jelentősen eltérő, szükség esetén legalább az 

ÁFSZ-eknek tudniuk kell a támogatási szolgáltatásokat offline csatornán keresztül 

is biztosítani. A tagállamoknak meg kell hozniuk az ahhoz szükséges megfelelő 

intézkedéseket, hogy biztosítsák az EURES-tagok és -partnerek által nyújtott online 

tájékoztatás és támogatás jó minőségét. Megbízhatják a nemzeti koordinációs 

irodájukat azzal a feladattal, hogy nyomon kövessék az online tájékoztatást és 

támogatást. 

(44) Különös figyelmet kell fordítani a mobilitás határrégiókban való elősegítésére, 

valamint a határ menti munkavállalók számára történő szolgáltatásnyújtásra, akikre 

▌ különböző nemzeti gyakorlatok és jogrendszerek vonatkoznak, és mobilitásukat 

különböző közigazgatási, jogi és adózási akadályok nehezítik. A tagállamok úgy 

dönthetnek, hogy ezt a típusú mobilitást megkönnyítendő speciális támogatási 

struktúrákat, például határokon átívelő partnerségeket hoznak létre. Ezeknek a 

struktúráknak – az EURES-hálózat keretén belül – a határ menti munkavállalók 

sajátos tájékoztatási és iránymutatásra irányuló szükségleteivel, valamint 

kiközvetítési és munkaerő-felvételi szolgáltatásokkal, továbbá a részt vevő 

szervezetek közötti koordinált együttműködéssel kell foglalkozniuk.  

(45) Fontos, hogy az EURES-tagok és -partnerek képesek legyenek együttműködni a 

határ menti munkavállalókat célzó szolgáltatások nyújtása terén az EURES-

hálózaton kívüli szervezetekkel úgy, hogy azokra ne ruházzanak az e rendelet 

szerinti jogokat vagy kötelességeket. 
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(46) Az egyes tagállamokban az álláskereséshez segítséget nyújtó aktív munkaerő-piaci 

intézkedéseket az olyan uniós polgárok számára is igénybe vehetővé kell tenni, akik 

más tagállamokban keresnek munkalehetőséget. E rendelet nem érinti az egyes 

tagállamok azon hatáskörét, hogy eljárási szabályokat állapítsanak meg és 

általános belépési feltételeket alkalmazzanak a rendelkezésre álló állami források 

megfelelő használatának biztosítása érdekében. Ez a rendelet nem érinti a 

883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet
1
, és nem ró olyan irányú 

kötelezettséget a tagállamokra, hogy aktív munkaerő-piaci intézkedéseiket más 

tagállam területére exportálják, amennyiben az érintett polgár már ott él. 

(47) A munkaerő-piacok átláthatósága és a megfelelő megfeleltetési képességek, ezen 

belül a készségek és képesítések munkaerő-piaci igényekkel történő megfeleltetése 

az Unión belüli munkaerő-mobilitás fontos előfeltételei. Jobb munkaerő-piaci 

egyensúly érhető el, ha létrejön a nemzeti, regionális és ágazati munkaerő-piaci 

kínálattal és kereslettel kapcsolatos információcsere olyan, uniós szintű, hatékony 

rendszere, amely lehetővé teszi a keresett és kínált készségek és munkahelyek jobb 

megfeleltetését. Egy ilyen rendszert  a ▌Bizottság és a tagállamok között kell 

létrehozni, és azt a tagállamoknak az EURES-hálózaton belüli gyakorlati 

együttműködés ▌támogatásának alapjaként kell igénybe venniük. Az említett 

információcsere tekintetében figyelembe kell venni a Bizottság és a tagállamok 

által az Unióban nyomon követett munkaerő-mobilitási áramlatokat és mintákat. 

▌ 

                                                 
1
 Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális 

biztonsági rendszerek koordinálásáról (HL L 166., 2004.4.30., 1. o.). 
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(48) Létre kell hozni egy programozási ciklust az Unión belüli mobilitással kapcsolatos 

intézkedések koordinációjának támogatására. A tagállamok nemzeti 

munkaprogramjainak kidolgozásakor figyelembe kell venni a mobilitási 

áramlásokat és mintákat, a meglévő és előre jelzett munkaerőhiánnyal és -

túlkínálattal kapcsolatos adatok elemzéseit és az EURES-hálózat keretében szerzett 

munkaerő-felvételi tapasztalatokat és folytatott gyakorlatokat. A munkaprogramok 

kidolgozása során át kell tekinteni azokat a meglevő erőforrásokat és eszközöket, 

amelyek a tagállami szervezetek rendelkezésére állnak az Unión belüli munkaerő-

mobilitás ▌elősegítésére. 

(49) A nemzeti munkaprogram-tervezeteknek a programozási ciklus keretében a 

tagállamok között történő megosztásának lehetővé kell tennie a nemzeti koordinációs 

irodák számára, hogy az EURES-hálózat erőforrásait ▌az Európai Koordinációs 

Irodával ▌együttműködésben a megfelelő intézkedésekhez és projektekhez 

rendeljék, és ezáltal elősegítsék, hogy az EURES-hálózat nagyobb mértékben 

eredményorientált eszközzé fejlődjön, amely fogékony a munkavállalók és a 

munkáltatók igényeire a munkaerőpiacok dinamikájának megfelelően. Ezt 

erősíthetné a legjobb gyakorlatok – többek között az EURES tevékenységéről szóló 

jelentések révén történő – uniós szintű megosztása. 

▌ 

(50) Az EURES-hálózat teljesítményének mérését lehetővé tevő megfelelő információk 

megszerzése érdekében e rendelet meghatározza a tagállamokban gyűjtendő 

minimumadatokat. Az EURES-hálózat uniós szintű nyomon követése érdekében a 

tagállamoknak összehasonlítható mennyiségi és minőségi adatokat kell gyűjteniük 

nemzeti szinten. E rendelet ezért eljárási keretet határoz meg az adatgyűjtésre és -

elemzésre vonatkozó egységes részletes előírások meghatározására vonatkozóan. 

Ezen előírásoknak elő kell segíteniük az EURES-hálózattal összefüggésben e 

rendeletben kitűzött célok megvalósítása terén elért eredmények értékelését és az 

ÁFSZ-eken belüli meglévő gyakorlatok felhasználását. Tekintettel arra, hogy a 

munkavállalók és a munkáltatók tekintetében nem áll fenn jelentéstételi 

kötelezettség és emiatt nehéz lehet a munkaerő-felvételi és kiközvetítési 
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eredményekről közvetlen adatokat gyűjteni, az EURES-hálózatban részt vevő 

szervezeteknek fel kell használniuk a rendelkezésükre álló egyéb információkat, 

így például a feldolgozott állásajánlatok és betöltött álláshelyek számát, 

amennyiben az valószínűsíthetően mutatójául szolgál az említett eredményeknek. 

Az e szervezeteknél dolgozó ügyintézőknek rendszeresen jelentést kell tenniük a 

kapcsolatfelvételeikről és az általuk kezelt ügyekről annak érdekében, hogy az 

adatgyűjtés tekintetében határozott és megbízható alapot biztosítsanak. 
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(51) Amennyiben az e rendeletben foglalt intézkedések személyes adatok kezelésével 

járnak, akkor azokat a személyes adatok védelméről szóló uniós jognak
▌
, különösen 

a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
1
 és a 45/2001/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek
2
, valamint az uniós jogot végrehajtó nemzeti 

intézkedéseknek megfelelően kell végrehajtani. Ebben az összefüggésben különös 

figyelmet kell fordítani a személyes adatok megőrzésével kapcsolatos kérdésekre. 

(52) Az európai adatvédelmi biztossal a 45/2001/EK rendelet 28. cikke (2) bekezdésével 

összhangban konzultációra került sor, és a biztos 2014. április 3-án véleményt
3
 

nyilvánított. 

                                                 
1
 Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes 

adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 

(HL L 281., 1995.11.23., 31. o.). 
2
 Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes 

adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének 

védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.). 
3
  HL L C 222., 2014.7.12., 5. o. 
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(53) Ez a rendelet az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 6. cikkében említettek 

szerint tiszteletben tartja azokat az alapvető jogokat és szem előtt tartja azokat az 

alapelveket, amelyeket különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája állapít meg. 

(54) E rendelet célját, nevezetesen a tagállamok közötti együttműködést szolgáló olyan 

közös keretrendszer létrehozását, amely lehetővé teszi egyrészt az állásajánlatok 

összegyűjtését, másrészt az ezekre való jelentkezést, valamint elősegíti a munkaerő-

piaci kereslet és kínálat kiegyensúlyozását a tagállamok nem tudják kielégítően 

megvalósítani, az Unió szintjén azonban e cél jobban megvalósítható, az Unió 

intézkedéseket hozhat az EUSZ 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 

megfelelően.  Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a 

rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket. 

(55) A munkaerőpiacok változó igényeinek figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel 

kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el azon EURES  tevékenységi területek módosítására, amelyek 

tekintetében a tagállamoknak adatokat kell gyűjteniük, illetve az adatgyűjtést 

igénylő területek körének egyéb, e rendelet keretében nemzeti szinten végrehajtott 

EURES tevékenységi területekkel való kiegészítésére. Különösen fontos, hogy a 

Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő szakértői konzultációkat folytasson, 

többek között tagállami szakértőkkel is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó 

dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, 

időben történő és megfelelő továbbításáról. 
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(56) A közvetítésre és az automatizált megfeleltetésre ▌vonatkozó technikai standardok 

és formátumok, a tagállamok közötti információ-megosztásra vonatkozó modellek és 

eljárások, valamint az adatgyűjtésre és -elemzésre vonatkozó egységes részletes 

előírások végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében, illetve a 

készségek, kompetenciák és foglalkozások európai osztályozási rendszerben foglalt 

jegyzékének az elfogadása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell 

ruházni. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek
1
 megfelelően kell gyakorolni ▌. 

(57) Az EURES-hálózat összetételének az átmeneti időszakra való meghatározása és a 

492/2011/EU rendelet keretében létrehozott EURES-hálózattal való operatív 

folytatólagosság biztosítása érdekében az e rendelet hatálybalépésének 

időpontjában a 2012/733/EU bizottsági végrehajtási határozat alapján EURES-

partnerként, illetve társult EURES-partnerként kijelölt szervezetek az átmeneti 

időszakban továbbra is EURES-tagként, illetve -partnerként folytathatják 

tevékenységüket. Amennyiben a szóban forgó szervezetek az átmeneti időszak 

letelte után is az EURES-hálózatban kívánnak maradni, úgy azoknak az EURES-

tagok és -partnerek részvételének engedélyezésére alkalmazandó rendszer e 

rendelet szerinti létrehozását követően ilyen irányú kérelmet kell benyújtaniuk. 

(58) A 492/2011/EU és az 1296/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani 

kell, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

                                                 
1
 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a 

Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési 

mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 

2011.2.28., 13. o.). 
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I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. cikk 

Tárgy 

▌ 

Ez a rendelet létrehozza a munkavállalók Unión belüli, az EUMSZ 45. cikkének megfelelő 

szabad mozgásának elősegítését szolgáló együttműködés keretét azáltal, hogy elveket és 

szabályokat állapít meg a következők tekintetében: 

a) az EURES-hálózatnak a  Bizottság és a tagállamok közötti megszervezése; 

b)  a Bizottság és a tagállamok közötti együttműködés az állásajánlatokkal, az 

álláspályázatokkal és az önéletrajzokkal kapcsolatos releváns, rendelkezésre álló 

adatok megosztása terén ▌;  

c) az egyes tagállamok által vagy között a munkaerő-piaci kereslet és kínálat közötti 

egyensúly megteremtése érdekében,  a magas szintű, minőségi foglalkoztatás  

elérését célul tűző intézkedések; 

d) az EURES-hálózat működése, ideértve a szociális partnerekkel való együttműködést 

és más szereplők bevonását; 

e) a munkavállalók és munkáltatók számára nyújtandó, az EURES-hálózat 

működésével kapcsolatos, mobilitást támogató szolgáltatások, előmozdítva ezáltal a 

tisztességes alapon történő mobilitást is; 

f) az EURES-hálózat népszerűsítése uniós szinten, a Bizottság és a tagállamok által 

meghozandó hatékony kommunikációs intézkedések révén. 
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2. cikk 

Hatály 

Ez a rendelet a tagállamokra és az Unió polgáraira alkalmazandó a 492/2011/EU rendelet 

2. és 3. cikkének sérelme nélkül. 

3. cikk 

Fogalommeghatározások 

E rendelet alkalmazásában: 

1. „állami foglalkoztatási szolgálatok” vagy „ÁFSZ-ek”: az érintett minisztériumok, 

közjogi szervek vagy közjogi szervezetek részeként működő tagállami szervezetek, 

amelyek feladata az aktív munkaerő-piaci szakpolitikák végrehajtása és minőségi 

foglalkoztatási szolgáltatások közérdekből történő nyújtása; 

2. „foglalkoztatási szolgálatok”: olyan, valamely tagállamban jogszerűen működő  jogi 

személyek, amelyek álláskereső munkavállalók és munkavállalókat felvenni 

szándékozó munkáltatók számára nyújtanak szolgáltatásokat; 
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3. „állásajánlat”: bármely olyan alkalmazási ajánlat, amely révén a sikeres pályázó 

olyan munkaviszonyt létesíthetne, amelynek alapján az EUMSZ 45. cikkének 

alkalmazásában munkavállalónak minősülne; 

4. „közvetítés”: információcsere, valamint az állásajánlatok, álláspályázatok és 

önéletrajzok feldolgozása; 

5. „közös informatikai platform”: az átláthatóság és közvetítés céljából az e rendelettel 

összhangban uniós szinten létrehozott informatikai infrastruktúra és a kapcsolódó 

platformok; 

6. „határ menti munkavállaló”: egy adott tagállamban foglalkoztatottként tevékenységet 

végző olyan munkavállaló, akinek a lakóhelye egy másik tagállamban található, 

ahová jellemzően naponta vagy legalább hetente egyszer visszatér; 

7. „határokon átívelő EURES-partnerség”: EURES-tagok vagy -partnerek, illetve 

adott esetben az EURES-hálózaton kívüli egyéb érintettek olyan csoportja, amelyet 

azzal a céllal hoznak létre, hogy hosszú távú együttműködést folytassanak a 

regionális struktúrákon belül; a határrégiókban olyan regionális, helyi és adott 

esetben nemzeti szintű foglalkoztatási szolgálatok, szociális partnerek és megfelelő 

esetben egyéb érintett felek között jön létre, amelyek legalább két tagállamból, vagy 

egy tagállamból és egy, az EURES-hálózatot támogató uniós eszközökben részt 

vevő harmadik országból származnak. 

4. cikk 

A szolgáltatások igénybevételének lehetősége 

(1) Az e rendelet szerinti szolgáltatások igénybevételének lehetőségét az Unió 

egészében, minden munkavállaló és munkáltató számára biztosítani kell, az 

egyenlő bánásmód elvét tiszteletben tartva. 

(2) Gondoskodni kell arról, hogy az EURES-portálon közzétett információk és a 

tagállami szinten rendelkezésre álló támogatási szolgáltatások hozzáférhetőek 

legyenek a fogyatékossággal élő személyek számára. A Bizottság, valamint az 

EURES-tagok és -partnerek meghatározzák, hogy saját kötelezettségeik 
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vonatkozásában milyen eszközökkel biztosítják e követelmények teljesülését. 
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II. FEJEZET 

AZ EURES-HÁLÓZAT ÚJ ALAPOKRA HELYEZÉSE 

5. cikk 

Az EURES-hálózat új alapokra helyezése 

(1) Ez a rendelet új alapokra helyezi az EURES-hálózatot. 

▌ 

(2) Ez a rendelet az EURES-hálózatra vonatkozó, a 492/2011/EU rendelet II. 

fejezetében, valamint az említett rendelet 38. cikke alapján elfogadott 2012/733/EU 

bizottsági végrehajtási határozatban foglalt szabályozási keret helyébe lép. 

6. cikk 

Az EURES-hálózat céljai 

Az EURES-hálózat a tevékenységi körén belül az alábbi célok eléréséhez járul hozzá: 

a) az EUMSZ 45. cikkében és a 492/2011/EU rendeletben megállapított jogok 

gyakorlásának elősegítése ▌; 

b) az EUMSZ 145. cikkében említett összehangolt stratégia végrehajtása a 

foglalkoztatás és különösen a szakképzett, képzett és alkalmazkodásra képes 

munkaerő fejlesztése terén; 

c) a munkaerőpiacok ▌ működésének, kohéziójának és integrációjának javítása az 

Unióban, többek között határokon átnyúló szinten is; 
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d) az önkéntes földrajzi és foglalkozási mobilitás előmozdítása az Unióban – többek 

között a határrégiókban –, tisztességes alapon és az uniós és tagállami joggal és 

gyakorlattal összhangban; 

e) a munkaerőpiacra történő belépés támogatása, ezáltal előmozdítva az EUSZ 3. 

cikkében említett szociális és foglakoztatási célok teljesülését. 

7. cikk 

Az EURES-hálózat összetétele 

(1) Az EURES-hálózat a szervezetek alábbi kategóriáiból áll: 

a) a Bizottságon belül létrehozott Európai Koordinációs Iroda, amelynek az a 

feladata, hogy segítse az EURES-hálózatot a tevékenységei végzésében; 

b) a tagállamok által kijelölt  nemzeti koordinációs irodák, amelyek feladata e 

rendelet alkalmazásának biztosítása az adott tagállamban és amelyek az 

ÁFSZ-ek is lehetnek; 

c) az EURES-tagok, nevezetesen: 

i. a tagállamok által a 10. cikkel összhangban kijelölt ÁFSZ-ek; és 

ii. azok a szervezetek, amelyek a 11. cikkel – illetve egy átmeneti időszakra 

vonatkozóan a 40. cikkel – összhangban engedélyt kaptak arra, hogy 

nemzeti, regionális vagy helyi szinten, többek között határokon 

átnyúlóan is, közvetítést végezzenek és támogatási szolgáltatásokat 

nyújtsanak a munkavállalók és munkáltatók számára; 
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d) azon EURES-partnerek, amely szervezetek a 11. cikkel és különösen annak 

(2) és (4) bekezdésével  – illetve egy átmeneti időszakra vonatkozóan a 40. 

cikkel  – összhangban engedélyt kaptak arra, hogy nemzeti, regionális vagy 

helyi szinten, többek között határokon átnyúlóan is, közvetítést végezzenek 

vagy támogatási szolgáltatásokat nyújtsanak a munkavállalók és 

munkáltatók számára. 

▌ 

(2) A szociális partnerek szervezetei – a 11. cikkel összhangban – EURES-tagként 

vagy -partnerként csatlakozhatnak az EURES-hálózathoz. 

▌ 

8. cikk 

Az Európai Koordinációs Iroda feladatai 

(1) Az Európai Koordinációs Irodának segítenie kell az EURES-hálózatot a 

tevékenységei végzésében, mindenekelőtt azáltal, hogy a nemzeti koordinációs 

irodákkal szoros együttműködésben kidolgozza és lebonyolítja az alábbi 

tevékenységeket: 

a) koherens keretrendszer kialakítása és horizontális támogató tevékenységek 

végzése az EURES-hálózat javára, ideértve a következőket: 

i. egy EURES-portál és az ahhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások – 

ezen belül az állásajánlatok, álláspályázatok, önéletrajzok és igazoló 

dokumentumok ▌, valamint egyéb információk megosztását szolgáló 

rendszerek és eljárások – működtetése és fejlesztése, más releváns  uniós 

tájékoztató és tanácsadó szolgálatokkal vagy hálózatokkal, valamint 

kezdeményezésekkel együttműködésben; 
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ii. az EURES-hálózattal kapcsolatos tájékoztatási és kommunikációs 

tevékenységek; 

iii. közös képzési program és folyamatos szakmai továbbképzés az EURES-

tagok és -partnerek, valamint a nemzeti koordinációs irodák 

személyzete számára, a szükséges szakértelem biztosítása érdekében; 

iv. az EURES-tagok és -partnerek, valamint a nemzeti koordinációs irodák 

személyzetét – mindenekelőtt a munkavállalókkal és munkáltatókkal 

közvetlen kapcsolatba lépő munkatársakat – segítő ügyfélszolgálat; 

v. a hálózatépítésnek, a bevált gyakorlatok cseréjének és az egymástól való 

tanulásnak az EURES-hálózaton belüli elősegítése; 

b) a földrajzi és foglalkozási mobilitás elemzése, figyelembe véve a 

tagállamokban fennálló eltérő körülményeket; 

c) a tanulószerződéses gyakorlati képzéssel és a szakmai gyakorlatokkal 

kapcsolatos uniós együttműködés és közvetítés megfelelő ▌struktúrájának 

kialakítása e rendelettel összhangban. 

▌ 

(2) Az Európai Koordinációs Irodát a Bizottság irányítja. Az Európai Koordinációs 

Iroda rendszeres párbeszédet alakít ki az uniós szintű szociális partnerek 

képviselőivel. 

(3) Az Európai Koordinációs Iroda a 14. cikkben említett Koordinációs Csoporttal 

konzultálva kidolgozza a többéves munkaprogramjait. 
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9. cikk 

A nemzeti koordinációs irodák feladatai 

(1) A tagállamok a 7. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban kijelölik a 

nemzeti koordinációs irodáikat. A tagállamok a kijelölésről értesítik az Európai 

Koordinációs Irodát. 

(2) Az egyes nemzeti koordinációs irodák a következő feladatok ellátásáért felelnek: 

a) az EURES-hálózattal kapcsolatos munkának az adott tagállamban való 

megszervezése, ideértve az állásajánlatokra, álláspályázatokra és 

önéletrajzokra vonatkozó információknak egyetlen koordinált csatornán 

keresztül, a 17. cikkel összhangban történő, koordinált eljuttatását az 

EURES-portálra; 

b) együttműködés  a Bizottsággal és a tagállamokkal a közvetítés terén, a 

III. fejezetben foglalt keretrendszeren belül; 

c) az Európai Koordinációs Iroda tájékoztatása a jelentett állásajánlatok száma 

és a nemzeti szinten rendelkezésre álló állásajánlatok teljes száma közötti 

eltérésre vonatkozó bármely rendelkezésre álló információról; 

▌ 

d) az intézkedések összehangolása egyrészt az érintett tagállamon belül, másrészt 

a többi tagállammal, az V. fejezettel összhangban. 
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(3) Az egyes nemzeti koordinációs irodák megszervezik az Európai Koordinációs Iroda 

által nyújtott, a 8. cikkben említett horizontális támogató tevékenységek nemzeti 

szintű végrehajtását, adott esetben szorosan együttműködve az Európai Koordinációs 

Irodával és más nemzeti koordinációs irodákkal. Az említett horizontális támogató 

tevékenységek különösen a következőket foglalják magukban: 

a) olyan naprakész információk összegyűjtése és validálása az – elsősorban az 

EURES-portálon való – közzététel céljával, amelyek a nemzeti koordinációs 

iroda  által lefedett nemzeti területen működő EURES-tagokkal és -

partnerekkel, azok tevékenységével és az általuk a munkavállalóknak és 

munkáltatóknak nyújtott támogatási szolgáltatások körével kapcsolatosak; 

b) az EURES tevékenységéhez kapcsolódó előképzés nyújtása, valamint a közös 

képzési programban és a kölcsönös tanulási folyamatban részt vevő személyzet 

kiválasztása; 

c) a 31. és 32. cikkben foglaltakhoz kapcsolódó adatgyűjtés és -elemzés. 

(4) Az egyes nemzeti koordinációs irodáknak a – különösen az EURES-portálon való – 

közzététel céljából, a munkavállalók és a munkáltatók érdekében elérhetővé kell 

tenniük, rendszeresen frissíteniük kell és kellő időben meg kell osztaniuk a nemzeti 

szinten rendelkezésre álló, az adott tagállamban fennálló helyzetre vonatkozó 

információkat és iránymutatásokat  az alábbiak tekintetében: 

a) élet- és munkakörülmények, ideértve a szociális biztonsággal és az 

adófizetéssel kapcsolatos általános információkat is; 

▌ 

b) a munkavállalással kapcsolatos adminisztratív eljárások; valamint a 

munkavállalókra a munkába álláshoz kapcsolódóan alkalmazandó 

szabályok; 

▌ 
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c) a tanulószerződéses gyakorlati képzésekre és a szakmai gyakorlatokra 

vonatkozó nemzeti szabályozási keret az adott tagállamban, valamint a 

meglévő uniós szabályok és eszközök; 

d) a 17. cikk (2) bekezdése b) pontjának sérelme nélkül, a szakoktatási és -

képzési rendszerekben való részvétel lehetősége; 

e) ▌a határ menti munkavállalók helyzete, különösen a határrégiókban; 

f) az elhelyezkedés utáni segítségnyújtás általában, valamint arra vonatkozó 

információk, hogy az EURES-hálózaton belül és – amennyiben ilyen 

információ rendelkezésre áll – azon kívül hová lehet fordulni ilyen 

segítségnyújtásért. 

A nemzeti koordinációs irodák ▌az információk elérhetővé tételébe és terjesztésébe 

adott esetben nemzeti szinten bevonhatnak más tájékoztatási és tanácsadó 

szolgálatokat és hálózatokat, valamint megfelelő szerveket, ideértve a 2014/54/EU 

irányelv 4. cikkében említett szerveket is. 

(5) A nemzeti koordinációs irodáknak információt kell cserélniük a 17. cikk 

(5) bekezdésében említett mechanizmusokról és standardokról, valamint a közös 

informatikai platform tekintetében fontos adatbiztonsági és adatvédelmi 

előírásokról. Együtt kell működniük egymással és az Európai Koordinációs 

Irodával, különösen a panaszok és az említett, nemzeti jog szerinti standardoknak 

nem megfelelőnek ítélt állásajánlatok esetében. 
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(6) Minden nemzeti koordinációs irodának általános támogatást kell nyújtania az 

EURES-tagok és -partnerek számára a többi tagállamban működő EURES-tagokkal 

és -partnerekkel való együttműködés vonatkozásában, ideértve az EURES-tagok és -

partnerek számára nyújtott tanácsadást arról, hogy miként kell kezelni az EURES-

hálózatban megjelent állásajánlatokkal és a hálózaton keresztüli munkaerő-felvétellel 

kapcsolatos panaszokat, továbbá arról, milyen lehetőségek kínálkoznak az érintett 

hatóságokkal való együttműködésre. Ha a nemzeti koordinációs irodának a 

rendelkezésére áll az információ, akkor a panasztételi eljárások eredményeit 

továbbítani kell az Európai Koordinációs Irodának. 

(7) A nemzeti koordinációs irodáknak elő kell mozdítaniuk az érdekelt felekkel, például 

a szociális partnerekkel, a pályaorientációs tanácsadókkal, a szakképzési és a 

felsőoktatási intézményekkel, a kereskedelmi kamarákkal, a szociális szolgálatokkal 

és a munkaerőpiac kiszolgáltatott csoportjait képviselő szervezetekkel, valamint a 

tanulószerződéses gyakorlati képzések és szakmai gyakorlatok lebonyolításában 

részt vevő szervezetekkel való együttműködést. 

▌ 

10. cikk 

Az ÁFSZ-ek EURES-tagként való kijelölése 

(1) A tagállamok EURES-tagként kijelölik az EURES-hálózat tevékenységei 

tekintetében érintett ÁFSZ-eket. A tagállamok az említett kijelölésekről 

tájékoztatják az Európai Koordinációs Irodát. Kijelölésük alapján az említett 

ÁFSZ-ek különleges jogállást élveznek az EURES-hálózaton belül. 

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ÁFSZ-ek EURES-tagként teljesítsék az 

e rendeletben megállapított minden kötelezettséget, és megfeleljenek legalább az I. 

mellékletben foglalt minimális közös kritériumoknak. 
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(3) Az ÁFSZ-ek az EURES-tagként rájuk háruló kötelezettségeket az irányításuk alatt 

eljáró szervezetek révén, felhatalmazás, kiszervezés vagy egyedi megállapodások 

útján is teljesíthetik. 

11. cikk 

Az ÁFSZ-től eltérő szervezetek EURES-tagként, valamint szervezetek EURES-

partnerként való engedélyezése 

(1) A tagállamok indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb …-ig [két évvel e 

rendelet hatálybalépését követően], életbe léptetnek egy olyan rendszert, amely 

szervezetek EURES-taggá és -partnerré való válásának engedélyezését, ▌ 

tevékenységeik és az e rendelet alkalmazása során betartandó jogszabályoknak való 

megfelelésük nyomon követését, és szükség esetén az engedélyek visszavonását 

szolgálja. E rendszernek átláthatónak és arányosnak kell lennie, a tagságot vagy 

partnerséget kérelmező szervezetek tekintetében tiszteletben kell tartania az egyenlő 

bánásmód, valamint a jogszerű eljárás elvét, továbbá biztosítania kell a hatékony 

jogi védelem garantálásához szükséges hatékony jogorvoslati lehetőségeket. 

▌ 

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben említett rendszer céljaira meghatározzák az 

EURES-tagok és -partnerek közé való felvétel feltételeit képező követelményeket és 

kritériumokat. E követelmények és kritériumok között szerepelnie kell legalább az 

I. mellékletében megállapított  minimális közös kritériumoknak. A tagállamok 

olyan további követelményeket vagy kritériumokat is megállapíthatnak, amelyek 

szükségesek ahhoz, hogy a területükön biztosítani tudják a foglalkoztatási 

szolgálatok tevékenységeire vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazását és a 

munkaerő-piaci szakpolitikák hatékony irányítását. 
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(3) A tagállamokban jogszerűen működő szervezetek az e rendeletben megállapított 

feltételek mellett és az (1) bekezdésben említett rendszer szerint kérelmezhetik az 

EURES-tagságot. Az EURES-tagságot kérelmező szervezetnek a kérelmében 

vállalnia kell, hogy teljesíti az e rendelet értelmében a tag számára előírt 

valamennyi kötelezettséget, ideértve a 12. cikk (2) bekezdésének a), b) és c) 

pontjában említett összes feladat ellátását is. 

(4) A tagállamokban jogszerűen működő szervezetek akkor kérelmezhetik az e 

rendeletben megállapított feltétek mellett és az (1) bekezdésben említett rendszer 

szerint az EURES-partnerséget, amennyiben megfelelően bizonyítják, hogy a 12. 

cikk (2) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett feladatok közül – a méretük, a 

pénzügyi forrásaik, az általuk szokásosan nyújtott szolgáltatások jellege, illetve a 

szervezeti struktúrájuk, többek között például nonprofit jellegük miatt – legfeljebb 

kettőt tudnak teljesíteni. Az EURES-partnerséget kérelmező szervezetnek a 

kérelmében vállalnia kell, hogy eleget tesz az e rendelet értelmében az EURES-

partnerekre vonatkozó valamennyi követelménynek, valamint vállalnia kell a 12. 

cikk (2) bekezdésének a), b) vagy c) pontjában említett feladatok közül legalább 

egynek a teljesítését. 

(5) A tagállamok abban az esetben engedélyezik a kérelmező szervezetek számára az 

EURES-tagságot vagy -partnerséget, ha azok eleget tesznek a (2), (3), és (4) 

bekezdésben említett, alkalmazandó kritériumoknak és követelményeknek. 

(6) A nemzeti koordinációs irodáknak tájékoztatniuk kell az Európai Koordinációs 

Irodát az (1) bekezdésben említett nemzeti rendszerükről, többek között  a (2) 

bekezdésben említett kiegészítő kritériumokról és követelményekről, a rendszernek 

megfelelően engedélyezett EURES-tagokról és -partnerekről, valamint az I. 

melléklet 1. szakasza 1. pontjának való meg nem felelés miatt esetlegesen 

elutasított tagsági, illetve partneri kérelmekről. Az Európai Koordinációs Irodának 

továbbítania kell ezeket az információkat a többi nemzeti koordinációs irodának. 
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(7) A tagállamok visszavonják az EURES-tagok és -partnerek engedélyét, amennyiben 

azok már nem teljesítik a (2), (3), és (4) bekezdésben említett, alkalmazandó 

kritériumokat vagy követelményeket. A nemzeti koordinációs irodáknak 

tájékoztatniuk kell az Európai Koordinációs Irodát minden visszavonásról és azok 

okairól. Az Európai Koordinációs Irodának továbbítania kell ezeket az 

információkat a többi nemzeti koordinációs irodának. 

▌ 

(8) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja a nemzeti rendszerek leírására 

szolgáló formanyomtatványt, illetve az első bekezdésben említett rendszerekkel 

kapcsolatos információk tagállamok közötti cseréjére vonatkozó eljárásokat. Ezeket 

végrehajtási jogi aktusokat a 37. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 

eljárás keretében kell elfogadni. 

12. cikk 

Az EURES-tagok és -partnerek feladatai 

(1) Az EURES-tagoknak és -partnereknek hozzá kell járulniuk az EURES-hálózathoz 

azon feladatok tekintetében, amelyek végzésére a 10. cikkel összhangban őket 

kijelölték, vagy amelyek végzését a 11. cikk (3) és (4) bekezdésével – illetve átmeneti 

időszakra vonatkozóan a 40. cikkel – összhangban számukra engedélyezték, 

továbbá eleget kell tenniük az e rendelet szerinti egyéb kötelezettségeiknek. 

(2) Az EURES-tagoknak többek között a következő feladatok mindegyikének teljesítése 

révén, az EURES-partnereknek pedig többek között a következő feladatok közül 

legalább egynek a teljesítése révén kell részt venniük az EURES-hálózatban: 

a) az állásajánlatok adatbázisához való hozzájárulás a 17. cikk (1) bekezdésének 

a) pontjával ▌összhangban; 
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b) az álláspályázatok és önéletrajzok adatbázisához való hozzájárulás a 17. cikk 

(1) bekezdésének b) pontjával ▌összhangban; 

c) támogatási szolgáltatások nyújtása a munkavállalók és munkáltatók számára a 

23. és 24. cikkel, a 25. cikk (1) bekezdésével, a 26. cikkel és adott esetben a 

27. cikkel összhangban. 

▌ 

(3) Az EURES-tagoknak és adott esetben az EURES-partnereknek  az EURES-portál 

rendelkezésére kell bocsátaniuk valamennyi, náluk nyilvánosan közzétett 

állásajánlatot, valamint minden olyan álláspályázatot és önéletrajzot, amelyek 

esetében a munkavállaló a 17. cikk (3) bekezdésével összhangban hozzájárulását 

adta ahhoz, hogy az információkat az EURES-portál rendelkezésére bocsássák. A 

17. cikk (1) bekezdésének második albekezdését és a 17. cikk (2) bekezdését 

alkalmazni kell az EURES-tagokon és adott esetben az EURES-partnereken 

keresztül nyilvánosan közzétett állásajánlatokra. 

(4) Az EURES-tagoknak és -partnereknek ki kell jelölniük egy vagy több kapcsolattartó 

pontot, melyek a nemzeti kritériumokkal összhangban lehetnek kiközvetítő és 

munkaerő-felvételi irodák, telefonos ügyfélszolgálatok vagy önkiszolgáló eszközök, 

amelyek révén a munkavállalók és munkáltatók segítséget kaphatnak a közvetítéssel 

kapcsolatban, és hozzáférhetnek az e rendelet szerinti támogatási szolgáltatásokhoz. 

A kapcsolattartó pontok személyzeti csereprogramokra, összekötő tisztviselők 

kiküldésére is támaszkodhatnak vagy közös munkaközvetítő ügynökségek segítségét 

is igénybe vehetik. 

(5) Az EURES-tagoknak és adott esetben az EURES-partnereknek gondoskodniuk 

kell arról, hogy az általuk kijelölt kapcsolattartó pontok egyértelműen 

meghatározzák a munkavállalóknak és munkáltatóknak nyújtott támogatási 

szolgáltatások körét. 
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(6) A tagállamok az arányosság elvével összhangban, a nemzeti koordinációs 

irodáikon keresztül kérhetik az EURES-tagokat és -partnereket, hogy járuljanak 

hozzá a következőkhöz: 

▌ 

a) a 9. cikk (4) bekezdésében említett, az EURES-portálon közzéteendő  

információk és iránymutatások gyűjtése; 

b) a 30. cikkben említett információcsere; 

c) a 31. cikkben említett programozási ciklus; 

d) a 32. cikkben említett adatok gyűjtése. 

 ▌ 

▌ 

13. cikk 

Közös feladatok 

Szerepének és feladatának megfelelően az EURES-hálózatban részt vevő minden szervezet 

aktívan és egymással szorosan együttműködve előmozdítja a munkaerő-mobilitás 

lehetőségeit az Unióban, és törekszik azon módszerek és eszközök javítására, amelyek 

segítségével a munkavállalók és a munkáltatók uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten – 

ezen belül határokon átnyúló alapon is – élhetnek a tisztességes alapon történő mobilitás 

jogával és a mobilitás kínálta lehetőségekkel. 
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14. cikk 

A Koordinációs Csoport 

(1) A Koordinációs Csoport az Európai Koordinációs Iroda és a nemzeti koordinációs 

irodák megfelelő szintű képviselőiből áll. 

(2) A Koordinációs Csoportnak információcsere révén, valamint iránymutatások 

kidolgozásával támogatja e rendelet végrehajtását. Ennek keretében tanácsot ad a 

Bizottságnak a 11. cikk (8) bekezdésében és a 31. cikk (5) bekezdésében említett 

formanyomtatványokkal, a 17. cikk (8) bekezdésében és a 19. cikk (6) bekezdésében 

említett technikai standardok és formátumok tervezeteivel, valamint a 32. cikk (3) 

bekezdésében említett, az adatgyűjtésre és -elemzésre vonatkozó egységes részletes  

előírásokkal kapcsolatban. 

(3) A Koordinációs Csoport megszervezheti többek között a 11. cikk (1) bekezdésében 

említett nemzeti engedélyezési rendszerekkel és a 23–27. cikkben említett 

támogatási szolgáltatásokkal kapcsolatos bevált gyakorlatok cseréjét. 

(4) Az Európai Koordinációs Iroda megszervezi a Koordinációs Csoport munkáját és 

elnököl annak ülésein. Tájékoztatja a többi érintett szervet és hálózatot a 

Koordinációs Csoport munkájáról. 

A Koordinációs Csoport  ülésein való részvétel jogát biztosítani kell az uniós szintű 

szociális partnerek képviselői számára. 

(5) A Koordinációs Csoportnak együtt működik az ÁFSZ-hálózat Irányító 

Testületével, és különösen tájékoztatja azt az EURES-hálózat tevékenységeiről, 

valamint kicserélik egymással a bevált gyakorlatokat. 
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15. cikk 

Egységes megjelenítés és védjegy 

(1) Az „EURES” elnevezés kizárólag az e rendelet értelmében az EURES-hálózat 

keretein belül végzett tevékenységekre használható. Az elnevezést szabványos logó 

jeleníti meg, amelyet egy, az Európai Koordinációs Iroda által elfogadott grafikai 

design-rendszer szerint kell használni. 

(2) Az egységes vizuális megjelenítés érdekében az EURES-hálózatban ▌ részt vevő, a 

7. cikkben említett valamennyi szervezetnek az EURES hálózattal kapcsolatos 

valamennyi tevékenysége ▌ során fel kell tüntetnie az EURES szolgáltatási 

védjegyet és logót. 

(3) Az EURES-hálózatban részt vevő szervezeteknek gondoskodniuk kell arról, hogy az 

általuk kiadott tájékoztató és promóciós anyagok összhangban álljanak az EURES-

hálózat általános kommunikációs tevékenységeivel és közös minőségi 

standardjaival, valamint az Európai Koordinációs Irodától származó információkkal. 

▌ 

(4) Az EURES-hálózatban részt vevő szervezeteknek haladéktalanul tájékoztatniuk kell 

az Európai Koordinációs Irodát, ha tudomásukra jut, hogy az EURES szolgáltatási 

védjegyet vagy logót harmadik fél vagy harmadik ország jogosulatlanul használja. 

16. cikk 

Együttműködés és egyéb intézkedések 

(1) Az Európai Koordinációs Irodának elő kell segítenie az EURES-hálózat és más uniós 

tájékoztató és tanácsadó szolgálatok és hálózatok közötti együttműködést. 

(2) A nemzeti koordinációs irodáknak uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten együtt 

kell működniük az (1) bekezdésben említett szolgálatokkal és hálózatokkal annak 

érdekében, hogy szinergiák jöjjenek létre, és elkerülhetők legyenek az átfedések, és 

adott esetben be kell vonniuk az EURES-tagokat és -partnereket is. 



 

AM\1087180HU.doc 50/81 PE576.611v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 



 

AM\1087180HU.doc 51/81 PE576.611v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

(3) A nemzeti koordinációs irodáknak a nemzeti joggal és gyakorlattal összhangban, a 

szociális partnerekkel folytatott rendszeres párbeszéd biztosításával elő kell 

segíteniük az EURES-hálózat és a tagállami szintű szociális partnerek közötti 

együttműködést. 

(4) A tagállamok ösztönzik a határokon átnyúló szoros együttműködést a regionális, 

helyi és adott esetben a tagállami szereplők között a határokon átívelő EURES-

partnerségek keretében folytatott gyakorlatok és az e partnerségek keretében 

nyújtott szolgáltatások tekintetében. 

(5) A tagállamok törekszenek arra, hogy az EURES-tevékenység és az (1) bekezdésben 

említett szolgálatok és hálózatok közös területeiről a munkavállalókkal és a 

munkáltatókkal folytatott – többek között online – kommunikáció érdekében 

egyablakos megoldásokat dolgozzanak ki. 

(6) A tagállamok a munkaerő-kínálat és -kereslet Unión belüli egyensúlyának 

megteremtése érdekében a Bizottsággal közösen megvizsgálnak minden arra 

vonatkozó lehetőséget, hogy az álláshelyek betöltésénél az uniós polgárok prioritást 

élvezzenek. A tagállamok e célból meghozhatnak minden szükséges intézkedést. 
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III. FEJEZET 

KÖZÖS INFORMATIKAI PLATFORM 

17. cikk 

A közös informatikai platform kialakítása 

(1) Az állásajánlatok és az álláspályázatok megfeleltetése érdekében ▌ az EURES-

portálon minden tagállam hozzáférhetővé teszi: 

▌ 

a)  az ÁFSZ-eken keresztül nyilvánosan közzétett, valamint az EURES-tagok és 

adott esetben az EURES-partnerek által a 12. cikk (3) bekezdésének 

megfelelően rendelkezésre bocsátott összes állásajánlatot;  

b) az ÁFSZ-eken keresztül hozzáférhető, valamint a más EURES-tagok és adott 

esetben EURES-partnerek által a 12. cikk (3) bekezdésének megfelelően 

rendelkezésre bocsátott összes álláspályázatot és önéletrajzot, amennyiben az 

érintett munkavállalók beleegyeztek, hogy ezeket az információkat az EURES-

portálon az e cikk (3) bekezdésében megadott feltételek mellett közzétegyék.  

Az első albekezdés a) pontja tekintetében a tagállamok bevezethetnek olyan 

mechanizmust, amely a munkáltatók számára lehetőséget biztosít arra, hogy egy 

adott álláshirdetést ne tegyenek közzé az EURES-portálon, amennyiben a kérést az 

állás betöltéséhez szükséges készségek és kompetenciák alapján kellően indokolják. 

(2) Az állásajánlatokkal kapcsolatos adatok EURES-portálon való elérhetővé tétele 

során a tagállamok kizárhatják: 

 ▌ 

a)  azokat az állásajánlatokat, amelyek jellegük vagy a nemzeti szabályok miatt 

kizárólag egy adott ország állampolgárai számára nyitottak; 
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b) azokat az állásajánlatokat, amelyek olyan tanulószerződéses gyakorlati 

képzésekhez és szakmai gyakorlatokhoz kapcsolódnak, amelyek elsősorban 

tanulási komponenssel rendelkeznek és így a nemzeti oktatási rendszerek 

részét képezik, vagy amelyek valamely tagállam aktív munkaerő-piaci 

szakpolitikái részeként államilag finanszírozottak; 

c) azokat a további állásajánlatokat, amelyek valamely tagállam aktív 

munkaerő-piaci szakpolitikáinak részét képezik. 

(3) A munkavállalóknak az (1) bekezdés b) pontjában említett beleegyezésének 

kifejezettnek, egyértelműnek, önkéntesnek, konkrétnak és megalapozottnak kell 

lennie. A munkavállalók bármikor visszavonhatják beleegyezésüket, és kérhetik a 

közzétett adatok bármelyikének vagy egészének törlését vagy módosítását. A 

munkavállalók számára több lehetőséget is biztosítani kell az adataikhoz vagy 

bizonyos paraméterekhez való hozzáférés korlátozására. 

(4) Kiskorú munkavállalók esetében a beleegyezésüket a szüleik vagy törvényes 

gyámjaik belegyezésével együtt kell megadni. 

(5) A tagállamok életbe léptetik azokat a megfelelő mechanizmusokat és standardokat, 

amelyekkel biztosítható az állásajánlatok, álláspályázatok és önéletrajzok adatainak 

tartalmi és technikai minősége. 

▌ 

(6) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az adatforrások – az adatok minőségének 

ellenőrzése céljából – visszakövethetők legyenek. 

(7) Az állásajánlatok és az álláspályázatok, illetve önéletrajzok ▌megfeleltetése 

érdekében minden tagállam gondoskodik arról, hogy az (1) bekezdésben említett 

információk nyújtása egy egységes rendszer szerint és átlátható módon történjen. 
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(8) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja a (7) bekezdésben említett 

egységes rendszer létrehozásához szükséges technikai előírásokat és formátumokat. 

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 37. cikk (3) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. 

18. cikk 

Nemzeti szintű hozzáférés a közös informatikai platformhoz 

(1) Az EURES-tagoknak és -partnereknek gondoskodniuk kell arról, hogy az EURES-

portál ▌egyértelműen látható és könnyen kereshető legyen az általuk irányított 

összes – központi, regionális vagy helyi szintű – álláskereső portálon keresztül, 

valamint hogy ezek a portálok kapcsolódjanak az EURES-portálhoz. 

▌ 

(2) Az ÁFSZ-eknek biztosítaniuk kell, hogy az irányításuk alatt eljáró szervezetek az 

EURES-portálra mutató, jól látható hivatkozást helyezzenek el minden általuk 

kezelt internetes portálon. 

(3) Az EURES-tagoknak és -partnereknek gondoskodniuk kell arról, hogy ▌az 

EURES-portálon hozzáférhetővé tett összes állásajánlat, álláspályázat és önéletrajz 

könnyen elérhető legyen az EURES-hálózattal foglalkozó személyzetük számára. 

▌ 

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az állásajánlatokkal, álláspályázatokkal és 

önéletrajzokkal kapcsolatos információknak a ▌ 9. cikk (2) bekezdésének a) 

pontjában említett továbbítása egyetlen koordinált csatornán keresztül történjen. 

▌ 



 

AM\1087180HU.doc 55/81 PE576.611v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

19. cikk 

Automatizált megfeleltetés a közös informatikai platformon 

▌ 

(1) A tagállamok együttműködnek egymással és a ▌ Bizottsággal a nemzeti rendszerek 

és a Bizottság által kidolgozott európai osztályozási rendszer közötti átjárhatóság 

megteremtésében. A Bizottság rendszeresen tájékoztatja a tagállamokat az európai 

osztályozási rendszer fejlesztéséről. 

(2) A Bizottság elfogadja és végrehajtási jogi aktusok útján aktualizálja a készségek, 

kompetenciák és foglalkozások európai osztályozási rendszerben foglalt jegyzékét. 

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 37. cikk (3) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. Ha a bizottság nem nyilvánít 

véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el a végrehajtási jogi aktus tervezetét, és a 

182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdését kell 

alkalmazni. 

(3) A közös informatikai platformon történő automatizált megfeleltetés céljából 

minden tagállam indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb három évvel a (2) 

bekezdésben említett jegyzék elfogadását követően kezdeti nyilvántartást készít a 

nemzeti, regionális és ágazati osztályozásának az említett jegyzékkel történő 

megfeleltetéséről, majd az említett nyilvántartásnak az Európai Koordinációs Iroda 

által rendelkezésre bocsátott alkalmazás segítségével történő használatba vételét 

követően rendszeresen frissíti azt, hogy az lépést tartson a munkaerő-felvételi 

szolgáltatások alakulásával. 
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(4) A tagállamok eldönthetik, hogy nemzeti osztályozásuk helyett az európai 

osztályozást alkalmazzák-e annak elkészülte után, vagy megtartják átjárható 

nemzeti osztályozási rendszerüket. 

(5) A Bizottság technikai és lehetőség szerint pénzügyi támogatást biztosít a 

tagállamoknak, amikor azok a (3) bekezdés alapján elkészítik a nyilvántartást, 

továbbá azon tagállamoknak, amelyek úgy határoznak, hogy nemzeti osztályozási 

rendszerüket az európai osztályozási rendszerrel váltják fel ▌. 

(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja azokat a technikai standardokat 

és formátumokat, amelyek szükségesek a közös informatikai platformon az európai 

osztályozási rendszer alkalmazásával történő automatizált megfeleltetés 

működéséhez, illetve a nemzeti rendszerek és az európai osztályozási rendszer 

közötti átjárhatóság biztosításához. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 37. cikk 

(3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. 

20. cikk 

A munkavállalók és a munkáltatók hozzáférését elősegítő mechanizmus 

▌ 

(1) Az EURES-tagoknak és -partnereknek kérésre segítséget kell nyújtaniuk a 

szolgáltatásaikat az EURES-portálon való regisztráció révén igénybe vevő 

munkavállalók és munkáltatók számára. Az említett segítséget ingyenesen kell 

nyújtani. 

▌ 

(2) Az EURES-tagoknak és -partnereknek gondoskodniuk kell arról, hogy a 

szolgáltatásaikat igénybe vevő munkavállalók és munkáltatók hozzáférjenek 

azokhoz az általános információkhoz, amelyek révén megtudhatják, hogy hogyan, 

mikor és hol frissíthetik, módosíthatják vagy törölhetik adataikat. 
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IV. FEJEZET 

TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK 

21. cikk 

Alapelvek 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a munkavállalók és munkáltatók nemzeti szinten – 

online vagy offline – indokolatlan késedelem nélkül igénybe vehessék a támogatási 

szolgáltatásokat. 

(2) A tagállamok támogatják a támogatási szolgáltatások nemzeti szintű, koordinált 

megközelítésének a kidolgozását. 

 Ennek során figyelembe veszik a sajátos regionális és helyi igényeket. 

▌ 

(3) A 22. cikkben, a 25. cikk (1) bekezdésében, a 26. cikkben és adott esetben a 27. 

cikkben említett,  munkavállalóknak és munkáltatóknak nyújtott támogatási 

szolgáltatásokat díjmentesen kell biztosítani. 

 A 23. cikkben említett, munkavállalóknak nyújtott támogatási szolgáltatásokat 

díjmentesen kell biztosítani. 

 A 24. cikkben említett,  munkáltatóknak nyújtott támogatási szolgáltatások 

díjkötelesek lehetnek. 

(4) Az EURES-tagok és adott esetben az EURES-partnerek által e fejezetnek 

megfelelően nyújtott szolgáltatásokért esetlegesen kiszabott díjak nem lehetnek 

magasabbak az EURES-tagok és -partnerek által nyújtott egyéb hasonló 

szolgáltatásokért kiszabott díjaknál. Adott esetben az EURES-tagoknak és -

partnereknek egyértelmű és pontos tájékoztatást kell nyújtaniuk a munkavállalók 

és a munkáltatók számára az esetlegesen felmerülő költségekről. 
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(5) Az érintett EURES-tagoknak és -partnereknek az információs csatornáikon keresztül 

egyértelműen tájékoztatniuk kell a munkavállalókat és a munkáltatókat az általuk 

nyújtott támogatási szolgáltatásokról és arról, hogy ezek a szolgáltatások hol és 

hogyan érhetők el, valamint a szolgáltatások igénybevételének a feltételeiről. Ezeket 

az információkat közzé kell tenni az EURES-portálon. 

(6) A 11. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, a 7. cikk (1) bekezdése c) pontjának ii. 

alpontjában említett EURES-tagok és az EURES-partnerek kizárólag online is 

nyújthatják szolgáltatásaikat. 

22. cikk 

Hozzáférés az alapvető információkhoz 

▌ 

(1) Az EURES-tagoknak és adott esetben az EURES-partnereknek könnyen 

hozzáférhető és ▌felhasználóbarát módon alapvető információkat kell biztosítaniuk 

a munkavállalók és munkáltatók számára az EURES-portálra – ideértve az 

álláspályázatokat és az önéletrajz-adatbázist is –, valamint az EURES-hálózatra 

vonatkozóan, az érintett nemzeti EURES-tagok és -partnerek elérhetőségét, az 

általuk használt munkaerő-felvételi csatornákkal (elektronikus szolgáltatások, 

személyre szabott szolgáltatások, a kapcsolattartó pontok helye) kapcsolatos 

információkat és a releváns weboldalak linkjét is beleértve. 

▌ 

Az EURES-tagoknak és adott esetben az EURES-partnereknek szükség esetén a 

munkavállalókat és munkáltatókat egy másik EURES-taghoz vagy -partnerhez kell 

irányítaniuk. 

▌ 

(2) Az Európai Koordinációs Irodának támogatnia kell az e cikk szerinti alapvető 

információk kidolgozását, és segítenie kell a tagállamoknak a megfelelő nyelvi 
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szükségleteit.  
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23. cikk 

A munkavállalóknak nyújtott támogatási szolgáltatások 

(1) Az EURES-tagoknak és adott esetben az EURES-partnereknek indokolatlan 

késedelem nélkül fel kell ajánlaniuk a (2) és (3) bekezdésben említett szolgáltatások 

igénybevételének lehetőségét az álláskereső munkavállalók számára. 

(2) A munkavállalók kérésére az EURES-tagoknak és adott esetben az EURES-

partnereknek tájékoztatással és iránymutatással kell szolgálniuk az egyéni 

foglalkoztatási lehetőségekről, és különösen az alábbi szolgáltatásokat kell 

felajánlaniuk a munkavállalók számára: 

a) általános tájékoztatás az élet- és munkakörülményekről a célországban vagy 

azok elérhetőségi helyére utalás 

▌ 

b) segítségnyújtás és iránymutatás a 9. cikk (4) bekezdésében említett 

információk megszerzésére vonatkozóan; 

c) adott esetben segítségnyújtás az álláspályázatok és önéletrajzok 

elkészítésében, ▌hogy azok megfeleljenek a 17. cikk (8) bekezdésében és a 

19. cikk (6) bekezdésében említett uniós technikai standardoknak és 

formátumoknak, valamint segítségnyújtás az ilyen álláspályázatoknak és az 

önéletrajzoknak az EURES-portálra való feltöltésében; 

▌ 

d) adott esetben egy egyénre szabott cselekvési terv részeként az Unión belüli 

lehetséges ▌ kiközvetítés mérlegelése vagy egy olyan egyénre szabott 

mobilitási terv kidolgozásának a támogatása, amely az Unión belüli 

kiközvetítés célját szolgálja; 

e) adott esetben a munkavállalók átirányítása egy másik EURES-taghoz vagy -
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partnerhez. 

▌ 
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(3) A munkavállalók ésszerű kérésére az EURES-tagoknak és adott esetben az 

EURES-partnereknek – a munkavállalók igényeinek figyelembevételével – további 

álláskeresési és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat kell nyújtaniuk. 

▌ 

24. cikk 

A munkáltatóknak nyújtott támogatási szolgáltatások 

▌ 

(1) Az EURES-tagoknak és adott esetben az EURES-partnereknek indokolatlan 

késedelem nélkül fel kell ajánlaniuk a (2) és (3) bekezdésben említett 

szolgáltatások igénybevételének lehetőségét a más tagállamokból érkező 

munkavállalók felvétele iránt érdeklődő munkáltatók számára. 

(2) A munkáltatók kérésére az EURES-tagoknak és adott esetben az EURES-

partnereknek tájékoztatással és iránymutatással kell szolgálniuk a munkaerő-

felvételi lehetőségekről, és különösen az alábbi szolgáltatásokat kell felajánlaniuk 

a munkáltatók számára: 

a) tájékoztatás ▌a más tagállamokból érkező munkavállalók felvételével 

kapcsolatos különös szabályokról ▌ és azokról a tényezőkről, amelyek 

elősegíthetik az ilyen munkaerő-felvételt ▌; 

▌ 

b) adott esetben tájékoztatás és segítségnyújtás az állásajánlatokban szereplő 

egyedi munkaköri követelmények megfogalmazásában, hogy azok 

megfeleljenek a 17. cikk (8) bekezdésében és a 19. cikk (6) bekezdésében 

említett uniós technikai standardoknak és formátumoknak. 

▌ 
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(3) Amennyiben a munkáltatók további segítséget kérnek, és amennyiben az Unión 

belüli▌munkaerő-felvétel eredményessége ésszerűen feltételezhető, akkor az 

EURES-tagoknak és adott esetben az EURES-partnereknek – a munkáltatók 

igényeinek figyelembevételével – további segítséget és kiegészítő szolgáltatásokat 

kell nyújtaniuk a munkáltatók számára. 

Kérés esetén az EURES-tagoknak és adott esetben az EURES-partnereknek 

egyénre szabott iránymutatást kell nyújtaniuk az álláshelyek követelményeinek 

megfogalmazásával kapcsolatban. 

▌ 

25. cikk 

Elhelyezkedés utáni segítségnyújtás 

(1) Az EURES-tagoknak és adott esetben az EURES-partnereknek ▌ ▌a 

munkavállalók vagy a munkáltatók kérésére: 

a) általános tájékoztatást kell nyújtaniuk az elhelyezkedés után igénybe vehető 

segítségnyújtásról ▌, például az interkulturális kommunikációs képzésekről, a 

nyelvtanfolyamokról és a beilleszkedés támogatásáról, ideértve a 

munkavállaló családtagjainak foglalkoztatási lehetőségeiről szóló általános 

tájékoztatást; 

b) amennyiben lehetséges, rendelkezésre kell bocsátaniuk az elhelyezkedés 

utáni segítségnyújtást kínáló szervezetek elérhetőségeit. 

▌ 

(2) A 21. cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül, azok az EURES-tagok és -partnerek, 

amelyek közvetlenül maguk biztosítanak elhelyezkedés utáni segítségnyújtást a 

munkavállalók vagy munkáltatók számára, e segítségnyújtásért díjat számíthatnak 

fel. 
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26. cikk 

▌Az adózásra, a munkaszerződésekkel kapcsolatos kérdésekre, a 

nyugdíjjogosultságra, az egészségbiztosításra, a szociális biztonságra és az aktív 

munkaerő-piaci intézkedésekre vonatkozó információkhoz való hozzáférés elősegítése  

▌ 

(1) A munkavállalók vagy munkáltatók kérésére az EURES-tagoknak és adott esetben 

az EURES-partnereknek ▌ a szociális biztonsághoz kapcsolódó jogokra, az aktív 

munkaerő-piaci intézkedésekre, az adózásra, a munkaszerződésekkel kapcsolatos 

kérdésekre, a nyugdíjjogosultságra, valamint az egészségbiztosításra vonatkozó 

konkrét információkéréseket továbbítaniuk kell az illetékes nemzeti hatóságokhoz 

és adott esetben más olyan megfelelő nemzeti szervekhez, amelyek segítik a 

munkavállalókat a szabad mozgás keretében őket megillető jogok gyakorlásában, a 

2014/54/EU irányelv 4. cikkében említett szerveket is ideértve. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a nemzeti koordinációs irodáknak együtt kell 

működniük az (1) bekezdésben említett, illetékes nemzeti hatóságokkal. 

27. cikk 

Támogatási szolgáltatások a határrégiókban 

(1) Amennyiben EURES-tagok vagy -partnerek határrégiókban konkrét 

együttműködési és szolgáltatási struktúrákban vesznek részt, például határokon 

átívelő partnerségekben, ezeknek az EURES-tagoknak vagy -partnereknek 

tájékoztatniuk kell a határ menti munkavállalókat és az ilyen régiókban működő 

munkáltatókat a határ menti munkavállalók sajátos helyzetével kapcsolatos és az 

ilyen régiókban működő munkáltatók számára releváns tudnivalókról. 

(2) A határokon átívelő EURES-partnerségek feladatai közé tartozhatnak a 

kiközvetítési és a munkaerő-felvételi szolgáltatások, a résztvevő szervezetek közötti 

együttműködés koordinálása, valamint a határokon átnyúló mobilitás 

szempontjából releváns tevékenységek végzése, többek között a határ menti 
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munkavállalók tájékoztatása és a nekik nyújtott iránymutatás, különös figyelmet 

fordítva a többnyelvű szolgáltatásokra. 
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(3) Az (1) bekezdésben említett struktúrákban részt vevő, az EURES-tagoktól és -

partnerektől eltérő szervezetek nem tekintendők az EURES-hálózat tagjainak az 

említett struktúrákban való részvételük miatt. 

(4) A tagállamok törekednek arra, hogy az (1) bekezdésben említett határrégiókban 

egyablakos megoldásokat dolgozzanak ki a határ menti munkavállalók és a 

határrégiókban működő munkáltatók tájékoztatására. 

28. cikk 

Aktív munkaerő-piaci intézkedések igénybevétele 

A tagállamok nem korlátozhatják a munkavállalók számára az álláskereséshez segítséget 

nyújtó nemzeti aktív munkaerő-piaci intézkedések igénybevételét pusztán azzal az indokkal, 

hogy a munkavállaló a segítséget arra használja fel, hogy egy másik tagállam területén 

találjon munkát. 

V. FEJEZET 

INFORMÁCIÓCSERE ÉS PROGRAMOZÁSI CIKLUS 

29. cikk 

A munkaerő-mobilitási áramlásokkal és mintákkal kapcsolatos információcsere 

A Bizottság és a tagállamok az Eurostat statisztikái és a rendelkezésre álló nemzeti adatok 

alapján nyomon követik és nyilvánosságra hozzák az Unióban megfigyelhető munkaerő-

mobilitási áramlásokat és mintákat.  
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30. cikk 

A tagállamok közötti információcsere 

(1) Minden tagállam nemek szerinti bontásban információkat gyűjt és elemez 

mindenekelőtt az alábbiakkal kapcsolatban: 

a) munkaerőhiány és -túlkínálat a nemzeti és ágazati munkaerőpiacokon, különös 

figyelmet fordítva a munkaerőpiac legkiszolgáltatottabb csoportjaira és a 

munkanélküliség által leginkább sújtott régiókra; 

b) nemzeti szintű és adott esetben határokon átnyúló EURES-tevékenységek. 

▌ 

(2) A nemzeti koordinációs irodák ▌feladata a rendelkezésre álló információk 

megosztása az EURES-hálózaton belül és a közös elemzéshez való hozzájárulás. 

▌ 

(3) A tagállamok – az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett információcsere és közös 

elemzés figyelembevételével – elvégzik a 31. cikkben említett programozást. 

(4) Az Európai Koordinációs Irodáknak olyan gyakorlati intézkedéseket kell hozniuk, 

amelyek előmozdítják a nemzeti koordinációs irodák közötti információcserét és 

közös elemzések végzését. 

▌ 
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31. cikk  

Programozás 

▌ 

(1) A nemzeti koordinációs irodáknak az EURES-hálózat keretében a saját 

tagállamukban elvégzendő tevékenységekre vonatkozó éves nemzeti 

munkaprogramot kell készíteniük. 

▌ 

(2) Az éves nemzeti munkaprogramokban meg kell határozni a következőket: 

a) az EURES-hálózaton belül egészében nemzeti és adott esetben határokon 

átnyúló szinten végrehajtandó fő tevékenységek; 

b) a végrehajtásukra elkülönített valamennyi humán- és pénzügyi erőforrás; 

c) a tervezett tevékenységek nyomon követésére és értékelésére, valamint 

szükség esetén az aktualizálásukra vonatkozó eljárások. 

(3) A nemzeti koordinációs irodák és az Európai Koordinációs Iroda számára 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy közösen felülvizsgálják az összes nemzeti 

munkaprogram tervezetét. E felülvizsgálat lezárultát követően a nemzeti 

munkaprogramokat a megfelelő nemzeti koordinációs irodáknak kell elfogadniuk. 

(4) Az uniós szintű szociális partnerek Koordinációs Csoportban részt vevő képviselői 

számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy észrevételeket tegyenek a nemzeti 

munkaprogram-tervezetekkel kapcsolatban. 

(5) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján kialakítja a nemzeti 

munkaprogramokkal kapcsolatos uniós szintű információcseréhez szükséges 

formanyomtatványokat és eljárásokat. E végrehajtási jogi aktusokat a 37. cikk 

(2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell elfogadni. 
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32. cikk 

Adatgyűjtés és -elemzés 

(1) A tagállamok gondoskodnak a nemzeti szinten végzett alábbi EURES tevékenységi 

területekkel ▌kapcsolatos adatgyűjtéshez szükséges eljárások meglétéről ▌: 

a) az EURES-hálózat által nyújtott tájékoztatás és iránymutatás, az EURES-tagok 

és -partnerek ügyintézői és a munkavállalók, illetve munkáltatók közötti 

kapcsolatfelvételek száma alapján; 

b) foglalkoztatási teljesítmény, így az EURES tevékenységének eredményeként 

megvalósult kiközvetítés és munkaerő-felvétel, az EURES-tagok és -partnerek 

ügyintézői által kezelt és feldolgozott állásajánlatok, álláspályázatok és 

önéletrajzok száma, illetve a más tagállamokba felvett munkavállalóknak az 

ügyintézők előtt ismert száma vagy a felmérések alapján rendelkezésre álló 

száma alapján, amennyiben végeztek ilyen felmérést; 

c) ▌ az ügyfelek EURES-hálózattal való elégedettségével kapcsolatos 

információk, amelyek többek között felmérések révén szerezhetők meg. 

(2) Az Európai Koordinációs Iroda feladata az EURES-portállal kapcsolatos adatok 

gyűjtése és az e rendelet szerinti közvetítéssel kapcsolatos együttműködés 

kialakítása. 

▌ 

(3) A Bizottság – az (1) bekezdésben említett információk alapján és az EURES (1) 

bekezdésben meghatározott tevékenységi körén belül – végrehajtási jogi aktusok 

útján elfogadja az EURES-hálózat működésének nyomon követéséhez és 

értékeléséhez szükséges adatgyűjtésre és -elemzésre vonatkozó egységes részletes 

előírásokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 37. cikk (3) bekezdésében 

említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. 
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(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 36. cikkben említett eljárásnak 

megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (1) 

bekezdésében meghatározott tevékenységi területek módosítására, illetve az (1) 

bekezdésnek az EURES-sel kapcsolatos egyéb, e rendelet keretébe tartozó nemzeti 

szintű tevékenységi területekkel való kiegészítésére vonatkozóan. 

33. cikk 

Az EURES tevékenységéről szóló jelentések 

Az e fejezet alapján összegyűjtött információkat figyelembe véve a ▌Bizottság az EURES 

tevékenységéről kétévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 

▌Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. 

A 35. cikkben említett jelentés benyújtásáig, az e cikk első bekezdésében említett jelentésnek 

ismertetnie kell e rendelet alkalmazásának aktuális helyzetét. 
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VI. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

34. cikk 

A személyes adatok védelme 

Az e rendeletben meghatározott intézkedéseket a személyes adatok védelméről szóló uniós 

joggal, ezen belül is mindenekelőtt a 95/46/EK irányelvvel ▌ és az ahhoz kapcsolódó nemzeti 

végrehajtási intézkedésekkel, valamint a 45/2001/EK rendelettel összhangban kell 

végrehajtani. 

35. cikk 

Utólagos értékelés 

A ▌ Bizottság ...-ig [e rendelet hatálybalépése után öt évvel]  utólagos értékelési jelentést 

nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az ▌ Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a rendelet alkalmazásáról és hatásairól. 

Az említett jelentést a rendelet módosítására irányuló jogalkotási javaslatok kísérhetik. 

36. cikk 

A felhatalmazás gyakorlása 

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság 

részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg. Különösen fontos, 

hogy a Bizottság a szokásos gyakorlatát követve e felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadása előtt szakértői konzultációkat folytasson, többek között a 

tagállamok szakértőivel is. 
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(2) A Bizottság ▌32. cikk (4) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól ...-tól/-től [e 

rendelet hatálybalépésének időpontja] kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb 

kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. 

Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 

legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok letelte előtt, akkor a 

felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra.  

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 32. cikk (4) 

bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti 

az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi 

időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. 

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot. 

(5) A 32. cikk (4) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról 

való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács 

nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind 

az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog 

kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az 

időtartam két hónappal meghosszabbodik. 
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37. cikk 

Bizottsági eljárás 

(1) A Bizottságot az e rendelettel létrehozott EURES-bizottság segíti. Ez a bizottság a 

182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül. 

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell 

alkalmazni. 

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 

alkalmazni. 

38. cikk 

Az 1296/2013/EU rendelet módosításai 

1. Az 1296/2013/EU rendelet a következőképpen módosul: 

a) A 23. cikket el kell hagyni. 

b) A 24. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: 

„(2) Az EURES terület nyitva áll valamennyi olyan, a tagállamok vagy a 

Bizottság által kijelölt szervezet, szereplő és intézmény előtt, amely 

teljesíti az EURES-ben való részvétel feltételeit,  a …-ban [HL: kérjük, 

illesszék be a  PE-CONS 68/15 (COD(2014)0002) hivatkozását] 

foglaltak szerint. Ilyen szervezetek, szereplők és intézmények 

különösen: 

a) a nemzeti, regionális és helyi hatóságok; 

b) a foglalkoztatási szolgálatok; 

c) a szociális partnerszervezetek és más érdekelt felek.”. 

2.  Az 1. pont a) alpontjában említett elhagyott rendelkezésre történő hivatkozásokat az 



 

AM\1087180HU.doc 74/81 PE576.611v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

e rendelet 29. cikkére való hivatkozásnak kell tekinteni. 
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3. Az e cikk 1. pontjának b) alpontja nem érinti az 1296/2013/EU rendelet alapján az 

e rendelet hatálybalépése előtt benyújtott, finanszírozás iránti kérelmeket. 

39. cikk 

A 492/2011/EU rendelet módosításai 

1. A 492/2011/EU rendelet a következőképpen módosul: 

a) A 11. és 12. cikket, a 13. cikk (2) bekezdését, a 14-20. cikket és a 38. cikket el 

kell hagyni. 

b) A 13. cikk (1) bekezdését …
*
-tól/-től kezdődő hatállyal [2 évvel e rendelet 

hatályba lépését követően] el kell hagyni. 

2. Az elhagyott rendelkezésekre történő hivatkozásokat ezen rendelete való 

hivatkozásnak kell tekinteni és a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal 

összhangban kell értelmezni. 

40. cikk  

Átmeneti rendelkezések 

Azok a szervezetek, amelyeket a 2012/733/EU bizottsági végrehajtási határozat 3. cikkének 

c) pontja szerinti „EURES-partnernek” jelöltek ki, vagy amelyek …-án/-én e rendelet 

hatálybalépésének időpontja az említett határozat 3. cikkének d) pontja szerinti „társult 

EURES-partnerként” korlátozott szolgáltatásokat nyújtanak,  e rendelet 11. cikkétől eltérve, 

az e rendelet 7. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontjában említett EURES-tagként 

vagy az e rendelet 7. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett EURES-partnerként …-

ig 3 évvel e rendelet hatálybalépését követően részt vehetnek az EURES-hálózatban, 

feltéve, hogy vállalják az e rendelet szerinti vonatkozó kötelezettségek teljesítését. 

Amennyiben ezen szervezetek valamelyike EURES-partnerként kíván részt venni a 

hálózatban, tájékoztatnia kell a nemzeti koordinációs irodát arról, hogy az e rendelet 11. 

cikkének (4) bekezdése szerinti feladatok közül melyeket fogja ellátni. Az érintett nemzeti 

koordinációs irodának erről tájékoztatnia kell az Európai Koordinációs Irodát. Az átmeneti 
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időszak lejárata után az érintett szervezetek az e rendelet 11. cikkével összhangban kérelmet 

nyújthatnak be abból a célból, hogy az átmeneti időszak lejárata után a hálózatban 

maradhassanak. 

▌ 
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41. cikk 

Hatálybalépés 

(1) Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik 

napon lép hatályba. 

(2) A 12. cikk 3) bekezdése és a 17. cikk (1)–(7) bekezdése …-tól/-től két évvel az e 

cikk (1) bekezdésében említett hatálybalépési időpontot követően alkalmazandó. 

 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi 

tagállamban. 

Kelt …, ▌ 

 

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről 

az elnök az elnök 



 

AM\1087180HU.doc 78/81 PE576.611v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

I. MELLÉKLET 

Minimális közös kritériumok 

(a 10. cikk (2) bekezdésében és a 11. cikk (2) bekezdésében említettek szerint) 

1. SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS 

1. Kötelezettségvállalás olyan megfelelő mechanizmusok és eljárások bevezetésére és 

alkalmazására, amelyek – figyelembe véve minden létező licencia- és engedélyezési 

rendszert az ÁFSZ-ektől eltérő foglalkoztatási szolgálatok esetében – a 

szolgáltatásnyújtás során az alkalmazandó munkaügyi standardok és jogi 

követelmények – köztük az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok, valamint adott 

esetben az állásajánlatokkal kapcsolatos adatok minőségére vonatkozó követelmények 

és standardok – maradéktalan betartásának az ellenőrzésére és biztosítására 

szolgálnak. 

2. Képesség és bizonyított kapacitás az e rendeletben említett közvetítés vagy támogatási 

szolgáltatások nyújtására, vagy mindkettőre. ▌ 

3. Képesség az egy vagy több könnyen hozzáférhető csatornán – és legalább a szervezet 

hozzáférhető internetes oldalán / webhelyén – keresztül történő szolgáltatásnyújtásra. 

4. Képesség és kapacitás arra, hogy a munkavállalókat és munkáltatókat más EURES-

tagokhoz és -partnerekhez és/vagy olyan szervekhez irányítsák át, amelyek 

szakértelemmel rendelkeznek a munkavállalók szabad mozgása tekintetében. 

5. Annak megerősítése, hogy tiszteletben tartják azt az elvet, miszerint a 

munkavállalóknak nyújtott támogatási szolgáltatásokat a 21. cikk (3) bekezdésének 

második albekezdésével összhangban díjmentesen kell biztosítani. 
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2. RÉSZVÉTEL AZ EURES-HÁLÓZATBAN 

1. Képesség és kötelezettségvállalás a 12. cikk (6) bekezdésében említett adatok időben és 

megbízható módon történő szolgáltatásának a biztosítására. 

2. Kötelezettségvállalás az e rendelet szerinti közvetítés és információcsere technikai 

standardjainak és formátumainak a betartására. 

3. Képesség és kötelezettségvállalás a programozáshoz és a nemzeti koordinációs iroda 

részére történő jelentéstételhez való hozzájárulásra, valamint arra, hogy a nemzeti 

koordinációs irodát tájékoztassák az e rendelet szerinti szolgáltatásnyújtással és 

teljesítménnyel kapcsolatban. 

4. A teljesítendő feladatok céljára megfelelő emberi erőforrások rendelkezésre állása, 

vagy erre irányuló kötelezettségvállalás. 

5. Kötelezettségvállalás a személyzetre vonatkozó minőségi standardok biztosítására és a 

személyzetnek a 8. cikk (1) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában említett közös 

képzési program megfelelő moduljaira történő beíratására. 

6. Annak vállalása, hogy az EURES védjegyet kizárólag az EURES-hálózathoz 

kapcsolódó szolgáltatások és tevékenységek céljára használják fel. 
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II. MELLÉKLET 

Megfelelési táblázat 

A 492/2011/EU rendelet Ez a rendelet 

11. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés 30. cikk, (1) bekezdés, a) pont 

11. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés  

11. cikk, (2) bekezdés 

9. cikk, (2) bekezdés, b) és d) pont, 9. cikk, 

(3) bekezdés és 13. cikk 

9. és 10. cikk 

12. cikk, (1) bekezdés -  

12. cikk, (2) bekezdés -  

12. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés 

12. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés 

 

9. cikk, (4) bekezdés  

18. cikk, (1) és (2) bekezdés 

 

13. cikk, (1) bekezdés 12. cikk, (3) bekezdés és 17. cikk, (1)-(6) 

bekezdés  

13. cikk, (2) bekezdés 17. cikk, (7) és (8) bekezdés 

14. cikk, (1) bekezdés - 

14. cikk, (2) bekezdés - 

14. cikk, (3) bekezdés - 

15. cikk, (1) bekezdés 10. cikk, (1) és (2) bekezdés, 12. cikk, (1)-(3) 

bekezdés és 13. cikk 

15. cikk, (2) bekezdés 9. cikk, (3) bekezdés, a) pont és 10. cikk, (1) 

bekezdés 

16. cikk - 

17. cikk, (1) bekezdés 30. cikk 

17. cikk, (2) bekezdés 16. cikk, (6) bekezdés 

17. cikk, (3) bekezdés 33. cikk 

18. cikk 7. cikk, (1) bekezdés, a) pont  

19. cikk, (1) bekezdés 8. cikk 

19. cikk, (2) bekezdés - 

20. cikk  8. cikk, (1) bekezdés, a) pont, iii. és v. alpont, 

valamint 9. cikk, (3) bekezdés, b) pont 

38. cikk - 
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Or. en 

 


