
 

 

Ez az adatlap a HU-AT RECOM projekt keretében, a vezető partnerrel egyeztetve készült. A HU-AT RECOM projektet  (Regional Cooperation 
Management HU-AT) az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap, valamint Alsó-Ausztria, Burgenland, Stájerország tartománya, Bécs városa és a Magyar Köztársaság támogatja. 

 

 

EURES-T Pannonia 

Az ötlet 
Az EURES 1993-ban jött létre, az Európai Bizottság, az Európai Gazdasági Térség (EU-tagállamok és Norvégia, 
Izland, Liechtenstein) országaiban működő állami foglalkoztatási szolgálatok és más partnerszervezetek közötti 
együttműködési hálózatként. Az EURES hálózat célja, hogy olyan szolgáltatást nyújtson, amely mind a 

munkavállalók, mind a munkáltatók, valamint minden olyan polgár számára hasznos, aki ki szeretné használni a 
személyek szabad áramlásának elve által nyújtott lehetőségeket. 
Az EURES szerepe a határon átívelő régiókat illetően rendkívül fontos azon határon túli ingázáshoz kapcsolódó 

problémák megoldásában és a velük kapcsolatos tájékoztatásban, amelyekkel a munkavállalók és munkaadók 
szembesülhetnek. 

A projekt 
Az EURES-T Pannonia két éves előkészítő munka után 2009-ben alakult meg 26 partnerszervezet 
együttműködésével a nyugat-magyarországi és kelet-ausztriai régióban. Ebben a régióban több határon átnyúló 
projekt fut, melyek a munkaerő-piac különböző területeit fedik le. Az EURES-T Pannonia célja az említett 
projektek működését összefogni, eredményeiket közös szintre emelni, illetve a hiányos témakörökben 
tevékenységeivel továbbfejleszteni a határtérség munkaerő-piacát. 
 

Tevékenységek 
Az EURES-T Pannonia: 

 a határ mindkét oldalán speciális információkat szolgáltat a munkavállalók és a munkáltatók számára, 

melyek megkönnyítik számukra a szomszédos országban a munkavállalást, illetve a munkaerő 

toborzását; 

 tanácsadást nyújt illetve információt szolgáltat a határon túli adórendszerrel és egészségbiztosítási 

rendszerrel kapcsolatban; 

 létrehoz egy határon átnyúló kétnyelvű munkaerő-piaci adatbankot, mely tovább mélyíti és fejleszti a két 

ország között már meglévő kommunikációs rendszert; 

 elősegíti a munkaerő-piaci kereslet és kínálat harmonizációját; 

 megvalósítja az egységes alapokon nyugvó „gazdasági térség és munkaerő-piaci monitoring” rendszert. 

Föbb adatok 
 Projekt kezdete és futamideje: 2009.04.01. – elfogadott stratégia a 2010-2013-as időszakra 

 Projektpartner  
o Ausztria: AMS Österreich, AMS Burgenland, AMS Niederösterreich, AMS Steiermark, 

Wirtschaftskammer Niederösterreich, Inustriellenvereinigung Burgenland, Wirtschaftskammer 
Burgenland, ÖGB Burgenland, Arbeiterkammer Niederösterreich  

o Magyarország: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi 
Központ, Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos 
Szövetsége (ÁFEOSZ), Agrár Munkaadói Szövetség (AMSZ), Győr-Moson-Sopron megyei 
Kereskedők Érdekképviseleti Egyesülete (KISOSZ), Zala Megyei Munkaadók és Gyáriparosok 
Országos Szövetsége, Vas Megyei Ipartestületek Területi Szövetsége, Vas Megyei Ipari 
Szövetkezetek és Vállalkozások Szövetsége, Mezőgazdasági Termelők Vas Megyei 
Szövetsége, Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége (STRATOSZ), 
LIGA Szakszervezetek Vas Megyei Szövetsége, Magyar Szakszervezetek Országos 
Szövetsége (MSZOSZ), Közúti Közlekedési Szakszervezet KISALFÖLD VOLÁN 
Alapszervezete, Vas Megyei Munkástanácsok Szövetsége, Szakszervezetek Együttműködési 
Fóruma (SZEF), Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT), Soproni Kereskedelmi és 
Iparkamara 

 Projektbüdzsé 
o kb. 190.000 EUR / év 

 Kapcsolattartó: Csizmár Péter, koordinátor 
E-Mail: csizmar.peter@empirica.hu 

További információ:  

www.eures-pannonia.eu 

 


