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Mi az EURAXESS? 1 

Az EURAXESS a hazájukon kívül kutatni, 

dolgozni kívánó kutatókat segítő európai 

program, amely sokrétű webes szolgáltatások, 

illetve helyi, mobilitást segítő kapcsolati pontok 

által személyesen nyújtott tanácsadás 

segítségével áll az érdeklődők rendelkezésére. 

 

Az EURAXESS hálózat egy közös európai 

portálon (http://euraxess.org/), és a résztvevő 

országok nemzeti EURAXESS weboldalain 

keresztül, illetve személyesen 40 európai 

országban, több mint 500 ponton érhető el. 

 
  



A teljes hálózat 1 

40 ország 

 

500< EURAXESS kapcsolati pont 
Európa-szerte 

 

1000< munkatárs 



4 alappillér 2 

Személyreszabott segítségnyújtás kutatók számára  
> 500 helyen, 40 országban 

Információk a kutatók és munkáltatóik jogairól és 

kötelezettségeiről; kutatói vízum, kutatói nyugdíj 

Európai és Európán kívüli kutatók hálózata 

Munka- és ösztöndíj lehetőségek 



EURAXESS Jobs 2 

 

 ~ 8,000  regisztrált kutatóintézet (cégek, egyetemek, KKV-k 

 Európában és Európán kívül); 

   ~ 15,000 kutató CV-je; 

   > 40,000 regisztrált felhasználó;  

    Tudományterületek széles skálája 

    Kiemelt kutatói programok (MSCA, ERC) 

  2011: ~ 31,000 álláshirdetés; 2012: > 36,500;  

 2013: > 40,000; 2014: > 48,000; 2015: > 59,000 !! 

   



EURAXESS Services 2 

 

 gyakorlati információkkal segíti a kutatókat, pl. 

  adminisztratív kérdések 

  jogi problémák 

  tanácsok a költözéshez és beilleszkedéshez 

  személyre szabott szolgáltatások Európa-szerte 

 



EURAXESS Rights 2 

 

 

 Európai Kutatói Charta: egyenlő esélyek, egyenlő jogok 
 

 A Kutatók Felvételi Eljárásának Magatartási Kódexe 
       

  ‘Human Resources Excellence in Research’ logó: több mint 200 szervezet 

 Európa 30 országából 

  Kutatói nyugdíj (RESAVER) 

  Kutatói vízum 

 



EURAXESS Links 2 

 

 

Az EURAXESS Links az Európán kívül élő európai kutatók hálózata az alábbi 
desztinációkon:  

 Észak-Amerika (USA, Kanada) 

 Japán 

 Kína 

 India 

     Ázsia (Szingapúr, Malajzia, Indonézia, Thaiföld) 

     Brazília 
 

 



 http://www.euraxess.hu  

 

  Nemzeti koordinátor: Bay Zoltán Alkalmazott 

 Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft, 

 Nemzetközi Kapcsolatok  

 

  15 kapcsolati pont Magyarországon: 
 9 Közép-Magyarországon 

 6 a többi régióban 

Az EURAXESS Magyarországon 3 

http://www.euraxess.hu/


Nyugat-Dunántúl: 

Széchenyi István Egyetem 

Dél-Dunántúl:  

Pécsi Tudományegyetem 

Dél-Alföld: 

Szegedi Tudományegyetem 

Észak-Alföld: 

Nyíregyházi Főiskola,  

Debreceni Egyetem 

Észak-Magyarország: 

Miskolci Egyetem 

Közép-Magyarország: 

Bay Zoltán Nonprofit Kft. MTA Titkársága   

Tempus Közalapítvány  Szent István Egyetem 

Eötvös Loránd  

Tudományegyetem   Budapesti Corvinus  Egyetem  

Semmelweis Egyetem Óbudai Egyetem 

Nők a Tudományban Egyesület    
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Az Európai Bizottság új kezdeményezése 

 

Science4Refugees a menekült 

kutatókat és tudósokat segítő 

kezdeményezés. 

 

Science4Refugees célja, hogy segítse 

a kutatói hátérrel rendelkező 

menedékkérőket abban, hogy egyetemi 

és kutatóintézeti állást találjanak.   

 

Science4Refugees egy pán-európai 

kezdeményezés; a „EURAXESS – 

Researchers in motion” portál része. 

 



2015. október 5.  

 

Az EURAXESS-en és a Science4Refugees-en keresztül 

történő munkaerő felvétel mindig megfelel az OTM-R 

követelményeinek (Open, Transparent, Merit-based 

Recruitment). A menekültek nem jutnak előnyökhöz az 

eljárás során, ugyanazok a szabályok vonatkoznak rájuk, 

mint a többi jelentkezőre. 

 

A felvételi eljárás és az alkalmazás során a kötelező követni 

a nemzeti munkajogi szabályokat, köztük a tartózkodási 

engedélyre, vízumra, munkavállalói engedélyre 

vonatkozóakat. 

Az Európai Bizottság új kezdeményezése 



Az EURAXESS portálon meghirdetett állásokat meg lehet jelölni 

a Science4Refugees logóval. 

 

 

 

Intézményi tudnivalók 



Az EURAXESS portálon történt regisztráció után a CV-t fel lehet 

tölteni.  

 

A CV-t meg lehet jelölni „Science4Refugees" logóval. A kutató 

ezzel kifejezi, hogy érdeklődik a Science4Refugees keretein 

belül meghirdetett gyakornoki vagy álláslehetőségek iránt. 

 

 

 

Tudnivalók kutatók számára 



Hol tartunk most? 

Több, mint 800 álláshirdetés került fel Science4Refugess 

logóval az EURAXESS Jobs adatbázisba. 

 

Nagyon kevés menekült regisztrált a portálon. 

 

Probléma:  

– nincsenek pontos statisztikák, mennyi a magasan 

képzettek aránya a menekültek között; 

– az információ nem jut el a célközönséghez. 



További tervek 

   A kezdeményezés további promótálása pl. arab  

nyelvű facebook oldalakon; 

   A megújuló EURAXESS portálon nagyobb 

szerepet kap a kezdeményezés, könnyebben 

áttekinthetővé válik; 

– A nemzeti kezdeményezések bemutatásának is teret ad 

az új portál (pl. Ausztria); 

– Online kurzusok, oktató videók (pl. nyelvtanulás, CV 

készítés, stb); 

– Gyakornoki programok, közös adatbázis a DG EMPL-tel.; 

– „Buddy-scheme for students" - online eszköz. 

 



Internet: 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/science4refugees  

 

Facebookon: "science4refugees" 

 

E-mail: RTD-SCIENCE4REFUGEES@ec.europa.eu 

 

 

Hol találhat több információt? 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/science4refugees
mailto:RTD-SCIENCE4REFUGEES@ec.europa.eu
mailto:RTD-SCIENCE4REFUGEES@ec.europa.eu
mailto:RTD-SCIENCE4REFUGEES@ec.europa.eu


Köszönöm a figyelmet! 

 

http://euraxess.hu  

https://www.facebook.com/EuraxessHungary  

euraxess@bayzoltan.hu 

Skype: euraxess.hungary 

06 1 463-0565 

https://www.facebook.com/EuraxessHungary
https://www.facebook.com/EuraxessHungary
https://www.facebook.com/EuraxessHungary
mailto:euraxess@bayzoltan.hu

