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Előszó 
Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) 
10 éves évfordulójának megünneplésekor elismerést 
kapott a közös képzés hozzájárulása a Közös 
Európai Menekültügyi Rendszer megvalósításának 
minőségjavításához és harmonizációjához. 2012-ben 
az Ügynökség átvette az európai menekültügyi 
képzési programot. A következő évtizedben kibővült 
a modulok köre. Amint a jelentésben olvasható, 
2021-ben további fejlesztések történtek az alapozó 
modulok fejlesztésében és a modulok szélesebb 
skálájának kialakításában. Bevezetésre kerültek az 

önkéntes értékelések, amelyek az első lépést jelentik a menekültügy és a befogadás 
területén dolgozó szakemberek speciális képesítésének biztosításához. 
 
Az Ügynökség, miután 2021-ben elfogadta új befogadási stratégiáját, számos, a befogadással 
kapcsolatos képzési modult dolgozott ki, és aktívan részt vett a nemzeti befogadó szolgálatok 
kapacitásának növelésében azáltal, hogy mind az EU+, mind a befogadási rendszerükre 
aránytalanul nagy nyomást gyakorló harmadik országok befogadó tisztviselői számára 
képzést biztosított. Ezt a kapacitásbővítést az Ügynökség fogadócsoportjának technikai 
tanácsai támogatták. 
 
Az EASO EUAA-vá1 történő átalakulásának előkészítéseként szélesebb körű képzési tanterv 
indult annak érdekében, hogy megerősítse a képzés alapvető szerepét az Ügynökség új 
megbízatásának valamennyi elemében. Ez a folyamatban lévő munka alapvető fontosságú a 
nemzeti menekültügyi és befogadási gyakorlatok nagyobb mértékű összehangolása 
szempontjából. Az új megbízatás része, hogy az Ügynökség képes legyen gyorsan, akár rövid 
időn belül is személyzetet küldeni a tagállamok operatív támogatására. Annak érdekében, 
hogy ezek a menekültügyi támogató csoportok gyorsan teljes mértékben működőképessé 
váljanak és készen álljanak a helyszíni segítségnyújtásra, az Ügynökség speciális bevezető 
képzést dolgozott ki, amelyet ideális esetben a bevetés előtt tartanak. 
 
Ez az éves képzési jelentés némi háttérinformációt nyújt az év során megvalósult 
képzésekről. Láthatóvá válik, hogy az Ügynökség továbbra is online megoldásokat 
alkalmazott a személyes találkozók webináriumokkal történő helyettesítésére, ezáltal 
fenntartva a képzés magas szintű megvalósítását. Az európai minőségi szabványokhoz való 
további igazodás az oktatás területén továbbra is a képzési tevékenységek középpontjában 
állt, és az Ügynökség szorosan együttműködött a tagállamokkal annak biztosítása érdekében, 
hogy ezeket a szabványokat mindenhol fenn lehessen tartani és javítani lehessen, bárhol is 
folyik a képzés. 
 
A minőség és az elégedettség továbbra is kiemelkedő fontosságú, és az év során az 
Ügynökség fokozott támogató szolgáltatásokat, valamint megerősített jelentéstételi 
mechanizmust vezetett be, amely a képzés folyamatos fejlesztésének biztosítása érdekében 
szigorú értékelési tevékenységekhez kapcsolódik. 

Nina Gregori 
Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének ügyvezető igazgatója  

 
1 2022. január 19-én az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) az Európai Unió Menekültügyi 
Ügynökségévé (EUAA) vált. A jelentésben szereplő információk az EASO által 2021-ben végzett tevékenységekre 
vonatkoznak, de a jelentést az EUAA teszi közzé. 
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Bevezetés 
A jelentés áttekintést nyújt az Ügynökség által 2021-ben végzett főbb tevékenységekről. A 
képzés szerves részét képezi az Ügynökség által a tagállamoknak nyújtott állandó 
támogatásnak, valamint az azon államoknak nyújtott operatív támogatás keretében történő 
kapacitásbővítésnek, amelyek menekültügyi és befogadási rendszere aránytalanul nagy 
nyomásnak van kitéve. A közös képzési anyagok biztosítása lehetővé teszi a tagállamok 
közötti jobb együttműködést mind a menekültügy, mind a befogadás területén. A képzés 
átfogó célja a bevált gyakorlatok előmozdítása és a Közös Európai Menekültügyi Rendszer 
gyakorlati megvalósításának harmonizálása. 

Az éves képzési jelentés naprakész tájékoztatást nyújt az év során elért eredményekről, és 
áttekintést nyújt a főbb képzési tevékenységekről, valamint részletesebben foglalkozik egyes 
témákkal. További információért lásd a teljes Éves képzési jelentést. 

A képzési tevékenységek áttekintése 
2021-ben a képzéseken résztvevők száma elérte a 7398 főt. Az általános 
részvétel 2020-hoz képest 6%-kal enyhén csökkent. Míg a modulokban való 
részvétel 15%-kal csökkent, a működési terveken belüli képzési 
tevékenységekben (standard tanfolyamok, munkahelyi tréningek és személyre 
szabott tanfolyamok) való részvétel 57%-kal nőtt. 

A 2021-es képzési tevékenységek főbb adatai

665 
foglalkozás 

4819 
személy 

4407 
részvétel 

3140 
részvétel 

A képzéseken 4819 személyt képeztek ki, 
ami összesen 7398 részvételt jelent. 

2021-ben 665 képzésre került sor. 

A működési tervek keretében 211 foglalkozás valósult meg, 
amelyeken 1950 személyt képeztek ki, és összesen 3140-en 
vettek részt. 

694 
részvétel 

A 2021-es tantervi képzéseken 4407 EU+ 
országból származó résztvevő került rögzítésre. 

Képzés 

486 személyt képeztek ki az EASO 
oktatói képzésen, ami összesen 694 
résztvevőt jelent. 

https://euaa.europa.eu/publications/annual-training-report-2021
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A 2021-es képzési tevékenységek visszajelzéseinek nyomon követése 

Az Ügynökség figyelembe veszi a résztvevők visszajelzéseit a folyamatos 
fejlesztés és a tanulóközpontú oktatás kultúrájának előmozdítása érdekében, és 
arra törekszik, hogy az általa nyújtott képzés megfelelő legyen, és támogató és 
hatékony tanulási környezetben valósuljon meg. A következő számadatok 
kiemelik az általános elégedettségi arányt.

 

Reflektorfényben 
 Új tervezési módszertan teljes körű bevezetése 

Az új modulok fejlesztése és a meglévők korszerűsítése során mostantól teljes 
mértékben új tervezési módszertan kerül alkalmazásra. Valamennyi tanulási 

eredmény úgy került meghatározásra, hogy szorosan tükrözze a tanulók által végzett 
tényleges feladatokat, és kikerült minden átfedés a tartalomban. 

Az alapmodulok szerkezetátalakítása a tanulók számára 

Befejeződött a „Befogadás„, a „Menekültügyi interjú módszere„ (korábban 
„Interjútechnikák”) és a „Bizonyítékok értékelése„ című képzési modulok átalakítása. 

Az alapozó modulok fejlesztése 

Új alapmodulok készültek, amelyek olyan alapvető és átfogó ismereteket és készségeket 
nyújtanak, amelyek aztán a teljes európai menekültügyi tantervben alkalmazhatók: 

• Bevezetés az alapvető jogok és a nemzetközi védelem jogi keretébe az EU-ban; 
• Bevezetés az etikai és szakmai normákba; 
• Bevezetés a kommunikációba menekültügyi és befogadási szakemberek számára; 
• Bevezetés a sérülékenységbe. 

Tanfolyamok oktatók számára 

Kifejezetten az oktatóknak szóló képzések is kidolgozásra kerültek, beleértve a 
„Menekültügyi alapkérdésekkel„ kapcsolatos tematikus képzést, valamint az oktatók 

88%
valamennyi képzési 

tevékenység esetében

86%
az állandó támogatás 

keretében végzett 
képzési tevékenységek 

esetében

89%
az operatív 

támogatással 
kapcsolatos képzési 

tevékenységek 
esetében
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ismereteinek és készségeinek bővítését célzó képzéseket, mint például „EASO oktatóvá 
válás„, „EASO értékelővé válás„ és „Bevezetés a coachingba„. 

A sebezhetőség témakörébe tartozó modulok 

Két új modul - „Különböző SOGIESC-vel rendelkező személyek„ (2) és „A nemi alapú erőszak 
áldozatai„ - került kidolgozásra, és frissítésre került az „Emberkereskedelem„ modul. 

 

 Fókuszban a fogadás 

Az Ügynökség kibővítette a kifejezetten a befogadásra összpontosító képzések 
körét. A „Befogadás„ modul volt az egyik legnépszerűbb a részvétel 

szempontjából, az alapmodulok és a Kiszolgáltatott személyek interjúztatása mellett. A 
2020-ban véglegesített, a befogadással összefüggésben a kiszolgáltatott személyekre 
összpontosító két modul („Kiszolgáltatott személyek befogadása - A és B blokk„) szintén 
jelentős számú résztvevőt vonzott. Számos, a befogadással kapcsolatos képzési modul áll 
kidolgozás alatt, amelyek a befogadással foglalkozó tisztviselők tanulási folyamatának részét 
képezik majd: 

• Bevezetés a befogadásba; 
• Konfliktuskezelés és közvetítés a befogadás során; 
• Pszichoszociális támogatás és tanácsadás a befogadás során; 
• Menedzsment a befogadás keretében. 

A Nemzeti Képzési Kapcsolattartó Pontok hálózata 

Az Ügynökség létrehozta a Nemzeti Képzési Kapcsolattartó Pontok (NCP-k) hálózatát a 
befogadás érdekében. Ez annak elismerése, hogy a befogadó hatóságok alapvető szerepet 
játszanak a Közös Európai Menekültügyi Rendszer hatékony működésében, és hogy fontos az 
ilyen hatóságok rendszeres konzultációkba történő bevonása. 

Működési terv a különleges befogadási támogatás érdekében - Spanyolország 

Az EASO és Spanyolország által aláírt, a befogadással kapcsolatos különleges támogatásra 
vonatkozó 2021. évi működési tervet a migrációért felelős államtitkár vezetésével a 
Spanyolországban működő, a befogadásban érdekelt felek széles körével szoros 
együttműködésben dolgozták ki és hajtották végre. Az Ügynökség bevezető tanfolyamot 
dolgozott ki a befogadásról, amely a befogadási feltételekről szóló irányelvnek és a nemzeti 
jognak megfelelően megismerteti az új befogadó személyzetet a befogadással kapcsolatos 
jogi elvekkel, normákkal és eljárásokkal. 

 
(2) Szexuális irányultság, nemi identitás és nemi önkifejezés, valamint nemi jellemzők. 
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 Coaching a működésben 

Az Ügynökség közös képzési tervet hajtott végre, amely az Ügynökség görögországi 
működési terve keretében a görög menekültügyi szolgálattal közösen tartott képzések 
számának és szakterületeinek növelésére összpontosított. Az egyik fő képzési 
tevékenység a munkahelyi képzés volt, amelynek célja a Görög Menekültügyi 
Szolgálat ügyintézőinek és a helyszínen ügyintézőként dolgozó EASO ideiglenes 

személyzetének támogatása volt. 

Országos koordinátorok 

A tagállamokkal folytatott közvetlen együttműködés megerősítése terén jelentős 
lépés az országos koordinátorok szerepének bevezetése, akik a menekültügyi és 
befogadási kérdésekben a képzési nemzeti kapcsolattartó pontok fő 
kapcsolattartójaként működnek. 

 

e-Learning felhasználói élmény 

Számos fejlesztés történt a tanulók kényelmesebb online élményének biztosítása 
érdekében: 

• új felhasználói felület a tanulásmenedzsment rendszerhez; 
• új e-learning modul tervezési stílus, amely csökkenti a kattintások/lépések számát 

egy adott tartalmi oldal eléréséhez, szabályalapú hozzáféréssel, hogy a felhasználó ne 
tudjon szabadon navigálni. 

Az Ügynökség bevezette a tanulási technológiák ökoszisztémájának fogalmát is, amely 
magában foglalja az összes integrált eszközt, platformot, automatizált munkafolyamatot, 
digitális szolgáltatást és egyéb összetevőket, amelyek támogatják az online modulok, 
tanfolyamok és programok kezelését, beleértve azok tervezését, előállítását, megvalósítását 
és a tanulói élmény elemzését. 

• Az EUAA képzési beiratkozási eszközének új verziója (ETET v2.0) ösztönözni fogja a 
nemzeti képzési kapcsolattartó pontok aktív részvételét a tanulók beiratkozási 
folyamatának nyomon követésében. 

• Az ügyfélszolgálat optimalizálása javítja a problémák nyomon követését egy 
jegyrendszer bevezetésével. 

• Az érdekelt felek új kapcsolattartási rendszere javítja az eseménymeghívók, 
felmérések és ad hoc frissítések küldésének folyamatát. 
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Az EASO-képzés összehangolása az európai szabványokkal 

• Az Ügynökség befejezte a képzési igények elemzésére és a képzés értékelésére 
vonatkozó két módszertan kidolgozását, amelyek elég rugalmasak ahhoz, hogy olyan 
helyzetekben is alkalmazhatók legyenek, amelyek gyors reagálást vagy mélyreható 
elemzést igényelnek a különböző képzési kontextusokban (beleértve a műveleteket 
és a nem uniós országoknak nyújtott támogatást). 

• A képzési központ egy tudományos szakértőkből álló csoporttal együttműködve 
igyekezett javítani az európai minőségi szabványoknak való megfelelést a 
felsőoktatás területén. 

• Az Európai Ágazati Képesítési Keretrendszer gyakorlati használatához az Ügynökség 
kiadta az „ESQF eszköztárat„, amely számos támogató dokumentumot tartalmaz. 

 

Következtetések 
2021. június végén politikai megállapodás született az Európai Parlament és az Európai Unió 
Tanácsa között az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségét (EUAA) létrehozó új, 
megerősített megbízatásról. Az új megbízatás kifejezetten megemlíti a képzést, beleértve a 
befogadással kapcsolatos képzéseket. A képzési tanterv új neve Európai menekültügyi 
tanterv lett. 

Az EUAA Akadémia felé 

Az EUAA-rendelet 8. cikkének (4) bekezdésével összhangban, a célnak megfelelő, magas 
színvonalú képzés biztosítása és további javítása érdekében az Ügynökség a következő 
szempontokra összpontosít: 

• a tartalom minősége - a képzési tevékenységek célnak megfelelő kialakítása; 
• az oktatás minősége és a tanulói élmény; 
• az eredmények minősége - a képzési eredmények megbízhatósága, 

következetessége és összehasonlíthatósága, függetlenül a megvalósítás helyétől és 
módjától. 

2021-ben köszöntöttük az első EUAA tanúsítvánnyal rendelkező 
oktatókat. 

Az Ügynökség eljárást indított a tapasztalt oktatók minősítésére az értékelések és a tanulók 
értékeléséhez szükséges készségek elsajátításához szükséges speciális modul bevezetése 
révén. Ez a mérföldkő azt jelenti, hogy a tagállami hatóságok most már képesek értékelni, hogy 
tanulóik elérték-e a meghatározott tanulási eredményeket, és így bizonyítani tudják, hogy 
rendelkeznek a feladataik bevált gyakorlatnak megfelelő és a Közös Európai Menekültügyi 
Rendszerrel összhangban álló ellátásához szükséges ismeretekkel és készségekkel. 
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Az EUAA képzések tervezése, megvalósítása és minőségbiztosítása terén elért valamennyi 
fejlesztés és előrelépés lehetővé teszi számunkra egy másik stratégiai cél elérését: az EUAA 
Akadémia, mint teljesen és hivatalosan elismert képesítésszolgáltató létrehozását. Ez a státusz 
nagymértékben javítja a tanulói élményt azáltal, hogy megkönnyíti az EUAA képzési 
eredményeinek - bizonyítványok, képesítések, diplomák stb. - hivatalos elismerését az EU 
valamennyi tagállamában és azon túl. 
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