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Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) célja az egyének által megszerzett képesítések átláthatóságának, összehasonlíthatóságának és hordozhatóságának javítása. Ez az ismertető az EKKR megalkotásának
10. évfordulója alkalmából jelent meg, és általános áttekintést nyújt a keretrendszerről, illetve annak lehet
séges használatáról és kedvezményezettjeiről. Emellett kiemeli az EKKR elmúlt 10 év során elért eredményeit,
és betekintést nyújt a jövőbe.
A következő címen ingyenesen letöltheti kiadványainkat vagy feliratkozhat kiadványküldő szolgáltatásunkra:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=93&langId=hu
Amennyiben szeretne rendszeres értesítést kapni a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatóságával kapcsolatos hírekről, iratkozzon fel „Social Europe e-newsletter” nevű hírlevelünkre
a következő címen: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371&langId=hu
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Kapcsolatba szeretne lépni az EU-val? Személyesen
Több száz Europe Direct Tájékoztató Központ található szerte az Európai Unióban.
Keresse meg az Önhöz legközelebb eső központ címét: http://europa.eu/contact
Telefonon vagy e-mailben
A Europe Direct szolgálat feladata, hogy megválaszolja a polgárok Európai Unióval kapcsolatos kérdéseit.
A szolgálattal felveheti a kapcsolatot:
– ingyenesen hívható telefonszámon: 00 800 6 7 8 9 10 11 (egyes szolgáltatók díjat számolhatnak fel e hívásokért),
– a következő központi telefonszámon: +32 22 99 96 96; vagy
– E-mailben a következő címen: https://europa.eu/european-union/contact_hu

Kézirat lezárva: 2018. február
1. kiadás
A dokumentumban szereplő információk további felhasználásáért sem az Európai Bizottság, sem a Bizottság nevében
eljáró személyek nem felelősek.
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Hogyan tájékozódhatunk az EU-ról az interneten?
Az Európai Unióra vonatkozó információk az EU összes hivatalos nyelvén elérhetők az Europa honlapon:
https://europa.eu/european-union/index_hu
Uniós kiadványok
Az EU kiadványait ingyen vagy díjfizetés ellenében letöltheti vagy megrendelheti az EU Bookshopról:
https://publications.europa.eu/hu/publications. Az ingyenes kiadványokból több példányt is rendelhet az Europe Direct
szolgáltatáson vagy a helyi tájékoztató központon keresztül (lásd: https://europa.eu/european-union/contact_hu).
Uniós jog és kapcsolódó dokumentumok
Az EU jogi információit – beleértve az 1952 óta elfogadott valamennyi uniós jogszabályt – az összes hivatalos
nyelven megtalálja az EUR-Lex-en: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu
Az EU-tól származó nyílt adatok
A nyílt hozzáférésű adatok EU-portálja (http://data.europa.eu/euodp/hu/home) hozzáférést biztosít az EU-tól származó adatokhoz. Az adatok ingyen letölthetők és felhasználhatók, kereskedelmi és nem kereskedelmi célokra egyaránt.

31

