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Gyakorlati EU ismeretek munkavállalóknak 

 

1. A program megnevezése: Gyakorlati EU ismeretek munkavállalóknak 

 

2. FAT akkreditációs lajstromszáma: PL-5366 

 

3. A program célja: A résztvevők gyakorlatban hasznosítható ismereteket szerezzenek az 

Európai Unió intézményeiről, a közösségi jog által szabályozott gazdasági és társadalmi 

viszonyokról és a gazdasági unió által nyújtott lehetőségekről. 

 

4. A program célcsoportja: Valamennyi munkavállaló és munkáltató, akik szeretnének tu-

datos állampolgárként élni és dolgozni egy uniós tagállamban. 

 

5. A program során megszerezhető kompetenciák: 

− Az Európai Unió kialakulásának és hazánk csatlakozása következményeinek isme-

rete 

− Az Európai Unió intézményrendszerének és foglalkoztatáspolitikájának ismerete. 

− Az Európai Unió szakpolitikái alapjainak ismerete  

− Az Unió működéséről és döntéseiről közreadott hírek értelmezésének, valamint 

azoknak a résztvevő személyes sorsára is kiható esetleges következményének fel-

ismerési képessége. 

− A résztvevő képes más tagországban történő munkavállalás esetén személyes 

ügyeinek áttekintésére, azok önálló intézésére. 

 

6. A programba való bekapcsolódás feltételei: írás-olvasás tudás  

 

7. Megengedett hiányzás: max. 10% 

 

8. Képzési idő: 116 óra (ebből elmélet: 80 óra, gyakorlat: 36 óra) 

 

9. Intenzitás: heti 3 nap, napi 6 óra 

 

10. A képzés formája és módszerei: csoportos képzési forma 

− Prezentációval kísért előadás, konzultáció 

− Páros és kiscsoportos témafeldolgozás (forráselemzés), plenáris megbeszélés 

 

11. Csoportlétszám: 25 fő 

 

12. A program során alkalmazott értékelési rendszer: 

− Számonkérések formája: írásbeli 

− Számonkérések rendszeressége: minden modul végén 

− Számonkérések tartalma: Az adott modul során feldolgozott tananyag, mely az 

oktatási segédanyagokban is megtalálható. 

− A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer: Feleletválasztós tesztlap. 

− Megszerezhető minősítések: megfelelt - nem felelt meg. 

− Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:  

nem felelt meg: 0-50%, megfelelt: 51-100% 

− Sikertelen teljesítés következménye: a résztvevő csak látogatási igazolást kaphat.  

(a modulzáró egy alkalommal megismételhető.) 
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13. A program elvégzését igazoló irat: tanúsítvány 

 

14. A program elvégzését igazoló irat kiadásának feltételei: 

− A modulzárók sikeres teljesítése  

− A képzésen min. 90%-os részvétel 

− A képzési díj maradéktalan kiegyenlítése (önerős finanszírozás esetén). 

 

15. A program moduljai: 

I. Az Európai Unió kialakulása 

II. Az Európai Unió intézményrendszere és foglalkoztatáspolitikája 

III. Az Európai Unió szakpolitikái 

 

 

I.1. A modul megnevezése: Az Európai Unió kialakulása 

 

I.2. A programmodul célja: A résztvevők ismerjék meg az Európai Unió kialakulásának 

történetét és gazdaságpolitikai okait, valamint Magyarország csatlakozásának hatásait. 

 

I.3. A programmodul követelményei:  

− A résztvevőnek ismernie kell:  

• a világban fellelhető integrációs törekvéseket 

• a nyugat-európai integráció történeti előzményeit és lépéseit 

• az EU bővítésének jellegzetességeit és hatásait a regionális különbségekre 

• az EU további fejlődésének lehetséges alternatíváit, bővülési 

forgatókönyveket 

• Magyarország uniós tagságának hazai következményeit, hatásait. 

− A résztvevő legyen képes hazánk uniós tagságát tudatosan megítélni, az ezzel járó 

előnyöket és kötelezettségeket elfogadni. 

 

I.4. A programmodul során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia 

− Elsajátított ismeretek: 

• a világban fellelhető integrációs törekvések 

• a nyugat-európai integráció történeti előzményei és az integráció lépései 

• az EU bővítésének jellegzetességei és hatásai a regionális különbségekre 

• az EU további fejlődésének lehetséges alternatívái, a lehetséges bővülési 

forgatókönyvek 

• Magyarország uniós tagságának hazai következményei, hatásai. 

• A résztvevő képes hazánk uniós tagságát tudatosan megítélni, az ezzel járó 

előnyöket és kötelezettségeket elfogadni. 

 

I.5. A programmodulba való bekapcsolódás feltételei: --- 

 

I.6. A programmodul időtartama: 30 óra, ebből elmélet 20 óra, gyakorlat 10 óra 

 

 

II.1. A modul megnevezése: Az Európai Unió intézményrendszere és foglalkoztatáspolitikája 
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II.2. A programmodul célja: A résztvevők ismerjék meg az Európai Unió működésének 

alapelveit, intézményrendszerét, és a közösségi foglalkoztatáspolitika alapelveit. 

 

II.3. A programmodul követelményei 

− A résztvevőnek ismernie kell:  

• az EU intézményeit és azok működési rendjét 

• a Közösség működésének reformfolyamatait 

• az EU három pillérét 

• az EU külkapcsolatok alapelveit 

• a közösségi jog fogalmát 

• az áruk szabad áramlásának elvét és gyakorlatát  

• a Közösségi foglalkoztatáspolitika alapelveit és hazai gyakorlatát 

• a hazai munkavállalók lehetőségeit az európai munkaerő-piacon 

• az EU állásközvetítő adatbázisainak (EURES, EPSO) használatát 

• a más tagországban munkát vállaló személyt megillető ellátások rendszerét 

• a személyi jövedelemadó szabályait más tagországban történő munkaválla-

lás esetén 

• a nyugdíjjogosultság koordinációját az EU-ban. 

− A résztvevő legyen képes : 

• eligazodni az Unió intézményeinek működéséről közreadott híreken 

• más tagországban történő munkavállalással kapcsolatos személyes ügyei-

nek áttekintésére, azok önálló intézésére. 

 

II.4. A programmodul során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia: 

− Elsajátított ismeretek : 

• az EU intézményei és azok működési rendje 

• az EU három pillére 

• a Közösség működésének reformfolyamatai 

• az EU külkapcsolatok alapelvei 

• a közösségi jog fogalma, elsőbbsége 

• az áruk szabad áramlásának elve és gyakorlata 

• a Közösségi foglalkoztatáspolitika alapelvei és hazai gyakorlata 

• a hazai munkavállalók lehetőségei az európai munkaerő-piacon 

• az EU állásközvetítő adatbázisainak (EURES, EPSO) használata 

• a más tagországban munkát vállaló személyt megillető ellátások rendszere 

• a személyi jövedelemadó szabályai más tagországban történő munkavállalás ese-

tén 

• a nyugdíjjogosultság koordinációja az EU-ban. 

− Képességek : 

• a résztvevő képes eligazodni az Unió intézményeinek működéséről közreadott hí-

reken 

• a résztvevő képes más tagországban történő munkavállalás esetén személyes 

ügyeinek áttekintésére, azok önálló intézésére. 

 

II.5. A programmodulba való bekapcsolódás feltételei 

− előzetesen teljesítendő modul: 1. modul 

− előzetesen elvárt ismeret: az 1. modul tananyaga. 
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II.6. A programmodul időtartama: 30 óra, ebből elmélet 20 óra, gyakorlat 10 óra 

 

 

III.1. A modul megnevezése: Az Európai Unió szakpolitikái 

 

III.2. A programmodul célja: A résztvevők ismerjék meg az Európai Unió szakpolitikáinak 

alapjait, a tagállamok együttműködésének főbb szakterületeit, ezáltal legyenek képesek a 

szakpolitikai területekről érkező hírek, döntések értelmezésére, a munka világában 

várható hatásainak felmérésére. 

 

III.3. A programmodul követelményei:  

− A résztvevőnek ismernie kell:  

• A Közösségi Agrár Politika alapjait 

• A Monetáris Uniót és működésének legfontosabb területeit 

• A közösségi költségvetés főbb bevételi és kiadási területeit 

• Az Unió regionális politikájának alapjait 

• Az ipar- és energiapolitika alapjait 

• A közlekedéspolitika alapjait 

• A közös kül- és biztonságpolitika alapjait 

• A bel- és igazságügyi együttműködés alapjait 

• A határon átnyúló, interregionális együttműködéseket. 

− A résztvevőnek képesnek kell lennie az együttműködés különböző szakterületeiről 

érkező hírek értő befogadására, valamint annak hazánkat, a munka világát, illetve 

saját személyes sorsát érintő vonatkozásainak felismerésére. 

 

III.4. A programmodul során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia 

− Elsajátított ismeretek : 

• A Közösségi Agrár Politika alapjai 

• A Monetáris Unió és működésének legfontosabb területei 

• A közösségi költségvetés főbb bevételi és kiadási területei 

• Az Unió regionális politikájának alapjai 

• Az ipar- és energiapolitika alapjai 

• A közlekedéspolitika alapjai 

• A közös kül- és biztonságpolitika alapjai 

• A bel- és igazságügyi együttműködés alapjai 

• Az aktuális, határon átnyúló, interregionális együttműködések. 

− A résztvevő képessé válik a tagállamok közötti együttműködés különböző 

szakterületeiről érkező hírek értő befogadására. 

− Képes a kapott hírek hazánkat érintő vonatkozásainak és várható 

következményeinek felismerésére. 

− Képes az információknak a munka világát, illetve saját személyes sorsát érintő 

kihatásainak felismerésére, ezáltal életpályájának hatékonyabb stratégiai 

tervezésére. 

 

III.5. A programmodulba való bekapcsolódás feltételei:  

− előzetesen teljesítendő modul: 1. és 2. modul 

− előzetesen elvárt ismeret: Az 1. és 2. modul tananyaga 
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III.6. A programmodul időtartama: 56 óra, ebből elmélet 40 óra, gyakorlat 16 óra 

 


