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Bevezető az EASO képzési 
programjához

Az EASO (Európai Me-
nekültügyi Támogatási 
Hivatal) kötelezettségei 
közé tartozik a tagállamok 
menekültügyi nemzeti 
hivatalainak és nemzeti 
szolgálatainak támogatása 
a 439/2010/EU rendelet  
(a továbbiakban: az EASO- 
rendelet) 6. cikkében meg-
határozott módon. A Hiva-
tal 2012-es létrehozása óta 
az EASO képzési programja 
minőségi képzési anyago-
kat biztosít a tagállamok 
vizsgálatot végző tisztviselői, befogadási tisztviselői és egyéb, a menekültügy 
és a migráció terén tevékenykedő tisztviselői számára. Büszkén mondhatjuk, 
hogy több mint 23 000 tisztviselő követte már eddig az EASO képzési program-
ját mind az EU-n belül, mind azon kívül. Ez a szám az EASO képzési és tanulási 
stratégiájának sikeres végrehajtását tükrözi.

Az EASO képzési programja továbbra is a nemzeti hatóságok igényei szerint 
fog elkészülni, és ezáltal továbbra is támogatni fogja a nemzeti hivatalokat 
a nemzetközi védelem terén a közös megegyezés elérésében és az uniós 
előírások harmonizált alkalmazásában. A képzés, a tanulás és a fejlesztés 
révén továbbra is támogatjuk a közös európai menekültügyi rendszer (KEMR) 
gyakorlati megvalósítását és a minőségi előírások erősítését.

©
 EASO
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Miből áll az EASO 
képzési programja?

Egy közös képzési rend-
szerből, amelyet az uniós 
tagállamok, Norvégia és 
Svájc (EU+ államok) vizs-
gálatot végző tisztviselői, 
befogadási tisztviselői és 
a menekültügyben dolgo-
zó egyéb gyakorlati szak-
emberei számára fejlesz-
tettek ki.

A nemzetközi védelem teljes területét lefedő interaktív modulokból álló képzési 
rendszerről van szó, amelynek kidolgozása a menekültek jogállásáról szóló 1951. 
évi egyezmény és annak 1967. évi jegyzőkönyve, a közös európai menekültügyi 
rendszert alkotó jogi eszközök, valamint más releváns nemzetközi és európai 
jogszabályok keretében történt.

A tagállamok szakembereinek jól informált és tapasztalt csapata fejlesztette 
ki, és egy olyan EASO-referenciacsoport vizsgálta alaposan felül, amelynek 
tagjai az Európai Bizottság, egyéb uniós intézmények, nemzetközi szervezetek, 
egyetemek és a civil társadalom tagjai.

A program vegyes tanulási módszertanon alapul, beleértve az online e-tanulási 
formát és a személyes oktatást is. Ez a megközelítés lehetővé teszi a képzés 
mind elméleti, mind gyakorlati szempontjainak optimális megvalósítását.

A tanárképzési módszertan elfogadása az oktatók készségeinek, ismereteinek 
és kompetenciáinak fejlesztését támogatja, akik a képzési modul elvégzésével 
alkalmasak lesznek a nemzeti igazgatóságoknál dolgozó munkatársak képzésére, 
ami multiplikátorhatást eredményez.

A tananyagot angolul állítják össze, az államok pedig saját nemzeti nyelvükre 
fordíthatják le azt. A lefordított változatok lehetővé teszik a nemzeti szinten 
történő jobb végrehajtást.

A képzési program az operatív képzés alapjául is szolgál, valamint növeli és 
fejleszti a kapacitást harmadik országokban.

©
 EASO
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Kinek hasznos az EASO képzési programja?

A programot az EU-ban állandó támogatóeszközként használják. Emellett 
azonban felhasználható veszélyhelyzet vagy különleges támogatás keretében 
bizonyos egyedi helyzetek vagy műveletek esetén is.

A program kapacitásépítő eszközként is használható a Külső Dimenzió 
keretében.

A program az EU+ államok menedékjoggal és befogadással foglalkozó hatóságait 
célozza meg. A nemzetközi védelem és migráció területén tevékenykedő egyéb 
érdekeltek is részesülhetnek a programból.

Tanúsítás

Az EASO továbbra is dolgozik az európai tanúsítási eljáráson. A tanúsított EASO 
képzési program biztosítja, hogy a menedékjogi és befogadási ügyekért felelős 
munkatársak az EU jogszabályi kereteivel összhangban kapjanak képzést, és 
rendelkezzenek a feladataik ellátásához szükséges megfelelő ismeretekkel, 
készségekkel és kompetenciákkal.

Ebből a célból a Middlesex Egyetem az EASO képzési program 13 angol nyelvű 
modulját akkreditálta és tanúsította Anglia és Wales Országos Képesítési 
Keretrendszerén belül.

Hogyan kaphatok további felvilágosítást az EASO képzési 
programról?

Amennyiben többet szeretne megtudni az EASO képzési programról, forduljon 
hozzánk bizalommal a training@easo.europa.eu címen.

mailto:training@easo.europa.eu
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Az EASO képzési programjának moduljai

Nagyon alapos tudás
• Befogadás – haladó
• Fogadási feltételek
• A III. dublini rendelet
• A menekültügyi eljárásokról 

szóló irányelv
• A származási országra 

vonatkozó információk
• Kizáró kitételek
• A védelem megszűnése
• Alapvető jogok és 

nemzetközi védelem az 
EU-ban

• Áttelepítés

Meghatározott 
célközönségek számára
• Tolmácsok
• Vezetők

#EASOtraining

Alapozó modulok
• Befogadás
• Meghallgatási technikák
• Bizonyítékok értékelése

Bevezető modulok
• KEMR
• Bevezetés a nemzetközi védelembe

Összpontosítás a speciális szükségletű személyekre
• Veszélyeztetett személyek meghallgatása
• gyermekek meghallgatása
• Nem, nemi identitás és szexuális irányultság
• Emberkereskedelem
• A kiszolgáltatott helyzetben lévő személyekre 

vonatkozó fogadási feltételek

©
 iStock.com

/PeopleIm
ages

©
 iStock.com

/Tzido

https://twitter.com/hashtag/easotraining
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Az EASO képzési programjának moduljai

• Befogadás
• Meghallgatási technikák
• Bizonyítékok értékelése
• Veszélyeztetett személyek meghallgatása
• gyermekek meghallgatása
• Nem, nemi identitás és szexuális irányultság
• Emberkereskedelem
• Befogadás – haladó
• Fogadási feltételek
• A III. dublini rendelet
• A menekültügyi eljárásokról szóló irányelv
• A származási országra vonatkozó információk
• Kizáró kitételek
• A védelem megszűnése
• Áttelepítés
• Tolmácsok
• Vezetők
• Alapvető jogok és nemzetközi védelem az EU-ban
• Közös európai menekültügyi rendszer
• Bevezetés a nemzetközi védelembe
• Bevezetés az oktatáselméletbe.

Az EASO képzési program moduljait az oktatói útmutató és a képzési kézikönyv 
egészíti ki. Az oktatói útmutató arra szolgál, hogy segítse az oktatókat 
a szakoktatói képzések és az országos képzések lebonyolításában. A képzési 
kézikönyv referenciaeszközként szolgál, és végigkíséri az oktatókat a napi 
munkájukban azzal, hogy összefoglalást ad a képzés anyagának fő elemeiről.
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Legfontosabb 
célcsoport

A menekültügyi vizsgálatokat végző tisztviselők

Tartalmi 
összefoglaló

A Befogadás modul az 1951. évi genfi egyezmény értelmezésével 
és alkalmazásával, valamint az uniós kvalifikációs irányelvhez 
való viszonyával foglalkozik. Ez a modul mutatja be – strukturált, 
interaktív módszerrel – a menekült meghatározását és a kiegészítő 
védelem indokait. Ezek mellett megmagyarázza az olyan alapvető 
kifejezéseket, mint az üldöztetés, mind az UNHCR kézikönyv, mind 
a kvalifikációs irányelv vonatkozásában; az egyezmény szerinti okok, 
azaz a faji, vallási okok, nemzeti hovatartozás, politikai meggyőződés, 
meghatározott társadalmi csoporthoz tartozás, az üldöztetés(től való 
megalapozott félelem) és az egyezményben felsorolt okok közötti 
kapcsolat; a visszaküldés tilalmának alapelve és más, a menekültként 
vagy kiegészítő védelemre jogosultként való elismerés szempontjából 
fontos elemek.

A Befogadás modul egyike a menedékjogi vizsgálatot végző 
tisztviselőknek szóló legfontosabb moduloknak. A meghallgatási 
technikákról és a bizonyítékok értékeléséről szóló modulokkal együtt 
lefekteti a vizsgálatot végző tisztviselők leglényegesebb feladatainak 
ellátásához szükséges ismeretek, készségek és kompetenciák alapjait.

1 Befogadás

©
 iStock.com

/pixelfit
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Elsajátított 
ismeretek 
(általános)

E modul sikeres elvégzése után a résztvevők a következőkre lesznek 
képesek:

• annak meghatározása, hogy kit kell befogadni a menekültügyi 
eljárásban;

• egy kérelmező ügyének elemzése, annak meghatározása 
érdekében, hogy mely védelmi jogállást kell biztosítani;

• a döntés részletes megindoklása a vonatkozó jogszabályok és 
gyakorlat alapján.

Az online 
tanuláshoz 
szükséges idő

30 óra

A személyes 
kommunikáció 
időtartama

2 nap

Rendelkezésre 
álló nyelvi 
változatok

angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, 
lengyel, lett, litván, magyar, német, norvég, olasz, portugál, román, 
spanyol, szlovák, szlovén, török

Létrehozás/Legu-
tóbbi frissítés/
Aktualizálás

Létrehozva: 2011 előtt
Legutóbbi frissítés: 2013
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Legfontosabb 
célcsoport

A menedékjogot és a nemzetközi védelemre jogosultként való 
elismerés kritériumait alapvetően ismerő, a menekültügyi 
vizsgálatokat végző tisztviselők.

A menekültügyi vizsgálatokat végző tapasztalt tisztviselők 
szeretnék frissíteni a tudásukat, és tovább növelni a nemzetközi 
védelmet kérelmező személy meghallgatására vonatkozó meglévő 
készségeiket és kompetenciáikat.

Tartalmi 
összefoglaló

A Meghallgatási  technikák modul ízelítőt ad a résztvevők számára 
abból a tudásból és készségekből, amelyekre szükségük lesz 
a professzionális személyes meghallgatás lebonyolításához.

Ebben a modulban az EASO által a személyes meghallgatás 
lebonyolítására vonatkozóan javasolt strukturált meghallgatási 
protokollt „menedékjogi meghallgatási módszer”-nek hívják. 
A menedékjogi meghallgatási módszer egyéb strukturált 
meghallgatási protokollokkal kapcsolatos kutatásokra és 
tapasztalatokra épít, és magában foglalja a releváns pszichológiai, 
jogi és társadalomtdományi kutatási eredményeket. Ugyanakkor 
ezt a személyes meghallgatás és a menekültügyi eljárás konkrét 
jellemzői szerint alakítják.

A résztvevők megtanulják, hogyan alkalmazzák helyesen 
a menedékjogi meghallgatási módszert, amely során hatékony, 
releváns és megbízható információkra tehetnek szert annak 
érdekében, hogy megvizsgálják a nemzetközi védelem kérelmezését.

2 Meghallgatási technikák

©
 iStock.com

/Steve Debenport
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A Meghallgatási technikák egyike a menedékjogi vizsgálatot végző 
tisztviselőknek szóló legfontosabb moduloknak. A bizonyítékok 
értékeléséről és a befogadásról szóló modulokkal együtt lefekteti 
a vizsgálatot végző tisztviselők leglényegesebb feladatainak 
ellátásához szükséges ismeretek, készségek és kompetenciák 
alapjait.

Elsajátított 
ismeretek 
(általános)

E modul sikeres elvégzése után a résztvevők a következőkre lesznek 
képesek:

• a nemzetközi védelmet kérelmező személy eredményes 
meghallgatása a kérelem elbírálásához szükséges kellő mértékű, 
részletes és megbízható információ gyűjtésére alkalmas 
meghallgatási módszer alkalmazásával;

• szakszerű hozzáállás a meghallgatási helyzethez.

Az online 
tanuláshoz 
szükséges idő

25–30 óra

A személyes 
kommunikáció 
időtartama

2 nap

Rendelkezésre 
álló nyelvi 
változatok

angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, 
lengyel, lett, litván, magyar, német, norvég, olasz, portugál, román, 
spanyol, szlovák, szlovén, török

Létrehozás/
Legutóbbi 
frissítés/Aktua-
lizálás

Létrehozva: 2011 előtt
Legutóbbi frissítés: 2017



16 —  AZ EASO KéPZéSI KATALógUSA

Legfontosabb 
célcsoport

A menekültügyi vizsgálatokat végző tisztviselők

Tartalmi 
összefoglaló

Ez a modul a bizonyítékok értékelésének eljárására összpontosít. 
Megvizsgálja, hogy egy adott ügy lényeges tényeit hogyan állapítják 
meg a bizonyítékok összegyűjtése, vizsgálata és összehasonlítása 
révén.

A modul szerint a hasonló ügyeket hasonló, igazságos és 
következetes módon kell kezelni. A modul révén a résztvevők 
elsajátítják a bizonyítékok strukturális értékelési módszeréhez 
szükséges ismereteket, készségeket és attitűdöket. Az e típusú 
megközelítés segít abban, hogy az adott ügy során minimalizálják 
a szubjektivitás kockázatát.

A résztvevők gyakorlati szempontból megismerik az elméleti 
szempontokat és a vonatkozó jogszabályokat. Lehetőségük lesz 
arra is, hogy ezeket konkrét esetekben alkalmazzák. A Bizonyítékok 
értékelése modul egyike a menedékjogi vizsgálatot végző 
tisztviselőknek szóló legfontosabb moduloknak. A meghallgatási 
technikákról és a befogadásról szóló modulokkal együtt lefekteti 
a vizsgálatot végző tisztviselők leglényegesebb feladatainak 
ellátásához szükséges ismeretek, készségek és kompetenciák 
alapjait.

3 Bizonyítékok értékelése

©
 iStock.com
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Elsajátított 
ismeretek 
(általános)

E modul sikeres elvégzése után a résztvevők a következőkre lesznek 
képesek:

• a bizonyítékok értékelése strukturális módszer alkalmazásával és 
ennek kellően megindokolt bizonyítása írásbeli szavahihetőségi 
értékelés keretében;

• azon tényezők figyelembevétele, amelyek torzuláshoz 
vezethetnek.

Az online 
tanuláshoz 
szükséges idő

20–30 óra

A személyes 
kommunikáció 
időtartama

2 nap

Rendelkezésre 
álló nyelvi 
változatok

angol, bolgár, cseh, dán, finn, francia, görög, holland, horvát, 
lengyel, lett, litván, magyar, német, norvég, olasz, orosz, portugál, 
román, spanyol, szlovák, szlovén, török

Létrehozás/ 
Legutóbbi 
frissítés/Aktuali-
zálás

Létrehozva: 2011 előtt
Legutóbbi frissítés: 2015
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Legfontosabb 
célcsoport

A menekültügyi vizsgálatokat végző tisztviselők

Tartalmi 
összefoglaló

E modul célja a veszélyeztetett személyek korai azonosításához és 
meghallgatásához szükséges készségek, ismeretek és kompetenciák 
fejlesztése. A modul tájékoztatást nyújt a veszélyeztetettségről, 
a mentális és fizikai károsodásról, az egészségügyi állapotról és 
a traumatikus élményekről, valamint tanácsot ad a nehéz helyzetek 
és a kérdező saját igényeinek kezeléséhez. Ezek a tényezők jelentős 
hatással lehetnek azon információk mennyiségére és minőségére, 
amelyeket a kérelmező a meghallgatás során nyújtani tud. Ezért 
a vizsgálatot végző tisztviselőknek feltétlenül rendelkezniük kell 
az ilyen kérelmezők speciális eljárási igényeinek felismeréséhez és 
kezeléséhez szükséges ismeretekkel, készségekkel és attitűdökkel.

Ez a haladó modul a Meghallgatási  technikák modulra épül. 
Ugyanazt a strukturált meghallgatási keretet követi, miközben 
kiemeli azokat a konkrét elemeket, amelyeket figyelembe kell venni 
a speciális szükségletű kérelmezők meghallgatása során.

4 Veszélyeztetett személyek 
meghallgatása
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Elsajátított 
ismeretek 
(általános)

A modul sikeres befejezésével a résztvevők a következő tudást, 
készségeket és kompetenciákat sajátítják el:

• meghallgatás kijelölése egy veszélyeztetett személlyel jogi, 
eljárási és társadalmi környezetben, amely befolyásolja 
a kérelmezőt és a kérdezőt;

• a különleges eljárási igények azonosítása és annak megállapítása, 
hogy ezek milyen hatással lehetnek a nemzetközi védelem 
kérelmezésére;

• megfelelő megközelítés alkalmazása annak érdekében, hogy 
kapcsolatot teremtsenek a veszélyeztetett személyekkel, 
meghallgassák őket és elősegítsék a közlésüket.

Az online 
tanuláshoz 
szükséges idő

30–40 óra

A személyes 
kommunikáció 
időtartama

2 nap

Rendelkezésre 
álló nyelvi 
változatok

angol

Létrehozás/ 
Legutóbbi 
frissítés/Aktua-
lizálás

Létrehozva: 2011 előtt
Legutóbbi frissítés: 2018. április
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Legfontosabb 
célcsoport

A nemzetközi védelmet kérelmezők meghallgatásában tapasztalt 
tisztviselők

Tartalmi 
összefoglaló

A gyermekek természetüknél fogva veszélyeztetettek az 
éretlenségük, a függetlenségük hiánya és a fejlődési szükségleteik 
miatt. Az EASO Gyermekek  meghallgatása moduljának célja, 
hogy a résztvevők elsajátítsák azokat az ismereteket, készségeket 
és attitűdöket, amelyek lehetővé teszik a számukra, hogy 
professzionális és hatékony személyes meghallgatást bonyolítsanak 
le a nemzetközi védelmet kérelmező gyermekekkel.

E modul révén a résztvevők megismerik a gyermekek fejlődési 
szakaszait, a nemzetközi védelmi eljárásban részt vevő gyermekekre 
vonatkozó jogi és eljárási biztosítékokat, valamint a gyermekek 
meghallgatása során használható speciális technikákat. A résztvevők 
azt is megtanulják, hogy a meghallgatás előtt és közben hogyan 
lehet egy gyermek érettségét felmérni, annak érdekében, hogy 
a meghallgatást az egyes gyermekek érettségéhez és helyzetéhez 
igazítsák.

A modulban különleges helyet kap az az alapelv, amely szerint 
a gyermekek legjobb érdekeit kell szem előtt tartani.

5 gyermekek meghallgatása
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Elsajátított 
ismeretek 
(általános)

E modul sikeres elvégzése után a résztvevők a következőkre lesznek 
képesek:

• a gyermek meghallgatásának hatékony lebonyolítása 
nemzetközi védelmi környezetben a gyermek legjobb 
érdekeinek tiszteletben tartása mellett;

• a gyermek érettségének felmérése a meghallgatás előtt és 
közben;

• a meghallgatás a gyermek érettségének és helyzetének 
megfelelően történő alakítása.

Az online 
tanuláshoz 
szükséges idő

25–30 óra

A személyes 
kommunikáció 
időtartama

2 nap

Rendelkezésre 
álló nyelvi 
változatok

angol

Létrehozás/
Legutóbbi 
frissítés/Aktua-
lizálás

Létrehozva: 2011 előtt
Legutóbbi frissítés: 2018. április
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Legfontosabb 
célcsoport

A vizsgálatot végző tapasztalt tisztviselők

Tartalmi 
összefoglaló

E modul célja a nemmel, a nemi identitással és a szexuális 
irányultsággal kapcsolatos ismeretek és tudatosság növelése. 
A résztvevők megtanulják, hogy hogyan kell alkalmazni az 
e modul révén fejlesztett készségeket annak érdekében, hogy 
ezeket a kérdéseket figyelembe vegyék a kapcsolódó követelések 
feldolgozása során.

A modul áttekintést ad a normák kidolgozásáról, miközben 
megvizsgálja, hogy ezek a normák miként befolyásolják mind 
a vizsgálatot végző tisztviselőket, mind a kérelmezőket, amikor 
elbírálják az ügyeket a nemzetközi védelmi eljárásban. A résztvevők 
tanulnak a nemre, a nemi identitásra és a szexuális irányultságra 
vonatkozó emberi jogi jogsértésekről. Továbbá megismerik 
a nemmel, a nemi identitással és a szexuális irányultsággal 
kapcsolatos követelések feldolgozásának jogi keretrendszerét.

Ezenkívül ez a modul gyakorlati megközelítést ad, amely lehetővé 
teszi a résztvevők számára, hogy úgy szervezzék meg és bonyolítsák 
le a meghallgatást, hogy az támogassa a nemre, a nemi identitásra 
és a szexuális irányultságra vonatkozó kérdések közzétételét.

Végül a modul egy keretrendszert biztosít a bizonyítékok olyan 
értékeléséhez, amely figyelembe veszi a nem, a szexuális irányultság 
és a nemi identitás sajátosságait.

6 Nem, nemi identitás és szexuális 
irányultság
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Elsajátított 
ismeretek 
(általános)

E modul sikeres elvégzése után a résztvevők a következőkre lesznek 
képesek:

• annak elmagyarázása, hogy a nemre, a nemi identitásra és 
a szexuális irányultságra vonatkozó tapasztalatok és attitűdök 
hogyan befolyásolják a nemzetközi védelem iránti kérelmek 
feldolgozásának módját;

• a nemzetközi védelem iránti kérelmek feldolgozása során 
a nemre, a nemi identitásra és a szexuális irányultságra 
vonatkozó tényezők azonosítása;

• a nemzetközi védelem iránti kérelmek feldolgozása során 
a nemre, a nemi identitásra és a szexuális irányultságra 
vonatkozó megfelelő megközelítés alkalmazása.

Az online 
tanuláshoz 
szükséges idő

20–30 óra

A személyes 
kommunikáció 
időtartama

2 nap

Rendelkezésre 
álló nyelvi 
változatok

angol, finn, német, szlovén

Létrehozás/Legu-
tóbbi frissítés/
Aktualizálás

Létrehozva: 2015
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Legfontosabb 
célcsoport

Olyan tisztviselők, akik kapcsolatba kerülhetnek az 
emberkereskedelem áldozataival vagy potenciális áldozataival.

Tartalmi 
összefoglaló

Az Emberkereskedelem modul két szintből áll.

Az első szint célja, hogy tudatosítsa a problémát minden olyan 
tisztviselőben, akik kapcsolatba kerülhetnek az emberkereskedelem 
áldozataival vagy potenciális áldozataival. Igyekszik átadni 
a résztvevők számára az emberkereskedelem potenciális 
áldozatainak felismeréséhez szükséges ismereteket és készségeket, 
és felkészíteni őket az első találkozásra.

A második szint az emberkereskedelem olyan áldozataira helyezi 
a hangsúlyt, akik nemzetközi védelemre szorulhatnak. Bemutatja, 
hogyan kell előkészíteni és lebonyolítani az emberkereskedelem 
áldozatainak vagy potenciális áldozatainak meghallgatását, és 
milyen megközelítést kell alkalmazni az ilyen személyek védelem 
iránti kérelméről való döntéshozatalban.

Az emberkereskedelmi irányelv (2011/36/EU irányelv) szerint 
a tagállamoknak rendszeres képzést kell biztosítaniuk azon tisztviselők 
számára, akik kapcsolatba léphetnek az emberkereskedelem 
áldozataival vagy potenciális áldozataival. Ez a modul továbbá arra 
is irányul, hogy támogassa a tagállamokat abban, hogy teljesítsék az 
erre vonatkozó jogi kötelezettségeiket.

7 Emberkereskedelem

©
 iStock.com

/coldsnow
storm



AZ EASO KéPZéSI KATALógUSA — 25

Elsajátított 
ismeretek 
(általános)

E modul sikeres elvégzése után a résztvevők a következőkre lesznek 
képesek:

1. szint

• az emberkereskedelem jeleinek azonosítása a napi szakmai 
feladatteljesítésük során;

• annak elmagyarázása, hogy hogyan kell kezelni azt, ha az 
emberkereskedelem áldozatával vagy potenciális áldozatával 
találkoznak.

2. szint

• annak elmagyarázása, hogy hogyan kell előkészíteni 
és lebonyolítani egy menedékjogi meghallgatást az 
emberkereskedelem áldozataival vagy potenciális áldozataival;

• annak elmagyarázása, hogy hogyan kell megközelíteni 
a döntéshozatali eljárást az emberkereskedelem áldozata vagy 
potenciális áldozata által beadott védelem iránti kérelemben.

Az online 
tanuláshoz 
szükséges idő

1. szint: 8–10 óra
2. szint: 8–10 óra

A személyes 
kommunikáció 
időtartama

1. szint: 1 nap
2. szint: 1 nap

Rendelkezésre 
álló nyelvi 
változatok

angol

Létrehozás/Legu-
tóbbi frissítés/
Aktualizálás

Létrehozva: 2017
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Legfontosabb 
célcsoport

A vizsgálatot végző tapasztalt tisztviselők és döntéshozók

Tartalmi 
összefoglaló

Ez a modul a Befogadás modul folytatása. A modul középpontjában 
a nemzetközi védelemre jogosultként való elismerés olyan 
bonyolultabb szempontjai állnak, mint az üldöztetés, az üldöztetés 
okai, a súlyos sérelem (kiegészítő védelem) és az üldöztetéssel vagy 
súlyos sérelemmel szembeni védelem.

A résztvevők a tagállami gyakorlat és a KEMR-hez kapcsolódó, 
az Európai Unió Bíróságának (EUB) és az Emberi Jogok Európai 
Bíróságának munkájából származó következtetéseket alkalmazó 
ítélkezési gyakorlat fényében kritikusan megvizsgálják a saját 
munkájukat.

Továbbá a résztvevők megtanulják, hogyan értelmezzék az uniós 
és a nemzetközi védelmi jogot EUB-útmutatás hiányában, ha 
nemzetközi védelemre jogosultként való elismeréshez kapcsolódó, 
összetett értelmezési kérdésekkel szembesülnek.

A modul végére a résztvevőknek képeseknek kell lenniük arra, hogy 
a munkatársaik számára jól felépített, részletes útmutatást adjanak 
a nemzetközi védelemre jogosultként való elismeréshez kapcsolódó, 
összetett értelmezési kérdésekhez.

8 Befogadás – haladó
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Elsajátított 
ismeretek 
(általános)

E modul sikeres elvégzése után a résztvevők a következőkre lesznek 
képesek:

• saját munkájuk kritikus vizsgálata a tagállami gyakorlat és 
a KEMR-hez kapcsolódó ítélkezési gyakorlat fényében;

• az európai ítélkezési gyakorlatból – többnyire a az Európai Unió 
Bíróságának és az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési 
gyakorlatából – származó következtetések alkalmazása;

• nemzetközi védelemre jogosultként való elismeréshez 
kapcsolódó összetett értelmezési problémák megoldása 
(összhangban az uniós jog KEMR általi értelmezésével), 
közvetlen EUB-útmutatás hiányában;

• a munkatársaik számára jól felépített, részletes útmutatás 
adása a nemzetközi védelemre jogosultként való elismeréshez 
kapcsolódó, összetett értelmezési kérdésekhez.

Az online 
tanuláshoz 
szükséges idő

30 óra

A személyes 
kommunikáció 
időtartama

2–2,5 nap (testre szabható)

Rendelkezésre 
álló nyelvi 
változatok

angol, német, orosz

Létrehozás/ 
Legutóbbi 
frissítés/Aktua-
lizálás

Létrehozva: 2017
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Legfontosabb 
célcsoport

Menekültügyi szakemberek, akik közvetlen kapcsolatban vannak 
a nemzetközi védelmet kérelmező személyekkel a befogadás 
összefüggésében

Tartalmi 
összefoglaló

E modul célja a szükséges alapvető képzés biztosítása a befogadással 
foglalkozó hatóságok számára a befogadási feltételekről szóló 
irányelvben meghatározottak szerint.

E képzési modul során a résztvevők megismerik a nemzetközi 
és az európai történelmi fejleményeket, valamint a jelenlegi 
befogadási feltételeket megalapozó jogi környezetet. A résztvevők 
ízelítőt kapnak a befogadási eljárás különböző szakaszaiból, 
ideértve a nemzetközi védelmet kérelmezők lehetséges különleges 
befogadási szükségleteinek felismerését, a veszélyeztetett 
csoportokkal való munkát és a mentális egészség kérdését 
befogadási összefüggésben. A modul a résztvevők számára végül 
ízelítőt ad a befogadási tisztviselő szerepéből, és elsajátítanak egy sor 
olyan készséget, amely a napi munkájuk során hasznos lehet. Ezek 
a készségek magukban foglalják a szakmai határok meghatározását, 
az interkulturális környezetben való kommunikációt, az érdekelt 
felekkel való interakciót és a konfliktusok kezelését.

9 Fogadási feltételek
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Elsajátított 
ismeretek 
(általános)

E modul sikeres elvégzése után a résztvevők a következőkre lesznek 
képesek:

• a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadásának jogi és 
szervezeti kereteinek megértése és elmagyarázása (megértés, 
gyakorlati készségek);

• a befogadási irányelv gyakorlatban történő alkalmazása 
(ismeretek, gyakorlati készségek);

• mind a különleges befogadási, mind a pszichoszociális 
támogatási szükségletek azonosítása a befogadási eljárás során, 
és megfelelő válaszok adása (ismeretek, megértés, gondolkodás 
és gyakorlati készségek).

Az online 
tanuláshoz 
szükséges idő

15–20 óra

A személyes 
kommunikáció 
időtartama

2 nap

Rendelkezésre 
álló nyelvi 
változatok

angol, görög, szlovák

Létrehozás/ 
Legutóbbi 
frissítés/Aktua-
lizálás

Létrehozva: 2015



30 —  AZ EASO KéPZéSI KATALógUSA

Legfontosabb 
célcsoport

A dublini egységekben dolgozó tisztviselők

Tartalmi 
összefoglaló

Ez a modul biztosítja a résztvevőknek azokat a készségeket és 
ismereteket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a III. dublini rendeletet 
az EU menekültügyi vívmányaival összhangban alkalmazzák, és 
teljes mértékben tiszteletben tartsák a nemzetközi emberi jogi 
eszközöket. A résztvevők az ujjlenyomatok összehasonlítását 
szolgáló Eurodac-rendszerrel és a DubliNet elektronikus hálózattal 
is megismerkedhetnek.

Mivel a III. dublini rendeletről szóló modul egy fejlett tanulásmodul, 
a résztvevők számára azt javasoljuk, hogy először kövessék a közös 
európai menekültügyi rendszerről szóló modult és az Alapvető jogok 
és nemzetközi védelem az EU-ban című modult.

10 A III. dublini rendelet
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Elsajátított 
ismeretek 
(általános)

E modul sikeres elvégzése után a résztvevők a következőkre lesznek 
képesek:

• a dublini rendszer alapvető funkciójának és alkalmazási körének 
megértése és ismertetése;

• a Dublin III rendelet szabályainak és eljárásainak megismerése 
és alkalmazása;

• a Dublin III rendelet elérhető eszközeinek megismerése és 
használata (pl. az európai ujjnyomat-azonosító rendszer, a VIS 
és a DubliNet).

Az online 
tanuláshoz 
szükséges idő

20–25 óra

A személyes 
kommunikáció 
időtartama

2 nap

Rendelkezésre 
álló nyelvi 
változatok

angol, német, román

Létrehozás/ 
Legutóbbi 
frissítés/Aktua-
lizálás

Létrehozva: 2011 előtt
Legutóbbi frissítés: 2016. június
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Legfontosabb 
célcsoport

A vizsgálatot végző tisztviselők és a szakpolitikai tisztviselők

Tartalmi 
összefoglaló

Ez a modul egy térképet biztosít, amelyet minden menekültügyi 
tisztviselő követhet. A résztvevők számára mind ismereteket, mind 
gyakorlati példákat kínál a közös alapelvekre, a biztosítékokra, 
valamint a kérelmezők és a nemzeti hivatalok kötelezettségeire. 
E modul során a résztvevők alaposan megismerkednek olyan 
kérdésekkel, mint az eljáráshoz való hozzáférés, az elfogadhatóság, 
a jogi segítségnyújtáshoz és képviselethez való jog, a döntéshozatal, 
a hatékony jogorvoslat és a különleges eljárások.

11 A menekültügyi eljárásokról szóló 
irányelv
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Elsajátított 
ismeretek 
(általános)

E modul sikeres elvégzése után a résztvevők a következőkre lesznek 
képesek:

• annak a kontextusnak a részletezése, amelyben a menekültügyi 
eljárásokról szóló irányelvet elfogadták, valamint annak 
alkalmazási köre és célkitűzései;

• a különböző részt vevő hatóságok és szerepeik azonosítása és 
összehasonlítása;

• a különböző releváns eljárások azonosítása és elmagyarázása;

• az irányelv rendelkezéseinek alkalmazása valamennyi 
kérelmezőre, ideértve a speciális szükségletű személyeket is.

Az online 
tanuláshoz 
szükséges idő

25–30 óra

A személyes 
kommunikáció 
időtartama

1 nap

Rendelkezésre 
álló nyelvi 
változatok

angol

Létrehozás/ 
Legutóbbi 
frissítés/Aktua-
lizálás

Létrehozva: 2011 előtt
Legutóbbi frissítés: 2015
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12 A származási országra vonatkozó 
információk

Legfontosabb 
célcsoport

A származási országra vonatkozó információk kutatói

Tartalmi 
összefoglaló

Ez a modul részletezi a származási országra vonatkozó információk 
(COI) nemzetközi védelemben betöltött szerepét, és minőségi 
standardokat biztosít az ilyen típusú kutatásokhoz. Tájékoztatást 
nyújt a források ismeretével és értékelésével kapcsolatos anyagok 
létrehozásáról, a gyakorlati kutatói készségekről, valamint a kutatási 
eredmények végleges bemutatásáról.

„Származási ország”: a kérelmező származási országa, tranzitországa 
vagy korábbi szokásos tartózkodási helye. Ezeket az információkat 
annak meghatározásához használják, hogy egy kérelmező jogosult-e 
a menekültstátuszra vagy kiegészítő védelemre. Ez magában foglalja 
az információk széles körét, például a jogi keretet, az emberi jogi 
helyzeteket, a kulturális és társadalmi attitűdöket, a politikai 
kontextust, a földrajzi fekvést, a humanitárius feltételeket és 
a biztonsági helyzetet. A COI a stratégia kialakításához is alapul 
szolgálhat.

 

SUPPORT IS OUR MISSION

EASO Country of 
Origin Information 
Report 
 
Bosnia and Herzegovina 
 
Country Focus

European Asylum Support Office

November 2016

 

SUPPORT IS OUR MISSION

EASO Country of 
Origin Information 
Report 
 
Albania 
 
Country Focus

European Asylum Support Office

November 2016

 

SUPPORT IS OUR MISSION

EASO Country of 
Origin Information 
Report 
 
Montenegro 
 
Country Focus

European Asylum Support Office

November 2016

 

SUPPORT IS OUR MISSION

EASO Country of 
Origin Information 
Report 
 
Turkey 
 
Country Focus

European Asylum Support Office

November 2016

 

SUPPORT IS OUR MISSION

EASO Country of 
Origin Information 
Report
The former Yugoslav 
Republic of Macedonia

Country Focus

European Asylum Support Office

November 2016
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Elsajátított 
ismeretek 
(általános)

E modul sikeres elvégzése után a résztvevők a következőkre lesznek 
képesek:

• releváns, pontos és kiegyensúlyozott, származási országra 
vonatkozó információk megbízható forrásokból történő 
keresése és vizsgálata;

• az információk átlátható és követhető módon történő 
bemutatása;

• minőség-ellenőrzés elvégzése a minőségi kritériumok szerint.

Az online 
tanuláshoz 
szükséges idő

20–30 óra

A személyes 
kommunikáció 
időtartama

2 nap

Rendelkezésre 
álló nyelvi 
változatok

angol, magyar, olasz

Létrehozás/ 
Legutóbbi 
frissítés/Aktua-
lizálás

Létrehozva: 2011 előtt
Legutóbbi frissítés: 2014., a következő frissítés 2019-ben esedékes
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Legfontosabb 
célcsoport

A vizsgálatot végző tisztviselők

Tartalmi 
összefoglaló

E modul követésével a vizsgálatot végző tisztviselők az 1951. évi 
genfi egyezmény 1. cikkének D., E. és F. szakaszában szereplő, az 
uniós kvalifikációs irányelvben is megjelenő kizárási záradékok 
értékelésére és alkalmazására szakosodhatnak.

A résztvevők azt is megtanulják, hogy a kizárási záradék alkalmazását 
hogyan befolyásolja még a nemzetközi jog, a hazai jogszabályok, 
a szakpolitikák és eljárási gyakorlatok, a hazai vagy nemzetközi 
joggyakorlat (például az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai 
Bíróságának ítélkezési gyakorlata), az UNHCR útmutatásai és más 
fontos szervezetek vagy szerzők útmutatásai.

A résztvevők elsajátítják a rendelkezések pontos, de korlátok mellett 
történő alkalmazásához szükséges ismereteket és készségeket, 
figyelembe véve a bizonyítás terhét és a kizárási esetekben érvényes 
bizonyítási küszöböt.

13 Kizáró kitételek
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Elsajátított 
ismeretek 
(általános)

E modul sikeres elvégzése után a résztvevők a következőkre lesznek 
képesek:

• a kizárandó ügyek azonosítása és a megfelelő módon történő 
kezelése;

• a kizárható személyek két típusának azonosítása: mivel 
már részesülnek nemzetközi védelemben, vagy jogosultak 
nemzetközi védelemre;

• annak meghatározása, hogy mely személyek nem jogosultak 
védelemre;

• a vonatkozó nemzetközi jogi eszközök megtalálása, értelmezése 
és helyes alkalmazása.

Az online 
tanuláshoz 
szükséges idő

20–30 óra

A személyes 
kommunikáció 
időtartama

2 nap

Rendelkezésre 
álló nyelvi 
változatok

angol, német, orosz

Létrehozás/ 
Legutóbbi 
frissítés/Aktua-
lizálás

Létrehozva: 2011 előtt
Legutóbbi frissítés: 2014
A következő frissítés 2019-ben esedékes
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14 A védelem megszűnése

Legfontosabb célcsoport A vizsgálatot végző tisztviselők

Tartalmi összefoglaló Ez a modul biztosítja azt a lehetőséget a vizsgálatot végző tisztviselők 
számára, hogy alkalmazzák a visszavonási és megszüntető 
rendelkezéseket, valamint az eljárási biztosítékokat. A résztvevők 
azt is megtanulják, hogy hogyan értelmezzék a kvalifikációs 
irányelvben megállapított, a védelem megszűnéséhez vezető 
feltételeket. E modul elvégzésével a résztvevők rendelkezésére 
áll az az elméleti és gyakorlati tudás, amellyel e témában döntést 
hozhatnak és azt írásba foglalhatják.

Elsajátított ismeretek 
(általános)

E modul sikeres elvégzése után a résztvevők a következőkre lesznek 
képesek:

• a kizárandó ügyek azonosítása és megfelelő módon történő 
kezelése;

• a releváns eljárások alkalmazása a védelem érdekében.

Az online tanuláshoz 
szükséges idő

20–30 óra

A személyes 
kommunikáció időtartama

1 nap

Rendelkezésre álló nyelvi 
változatok

angol

Létrehozás/ 
Legutóbbi frissítés/Aktua-
lizálás

Létrehozva: 2011 előtt
Legutóbbi frissítés: 2018. szeptember
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15 Áttelepítés

Legfontosabb 
célcsoport

1. A menekültügyi vizsgálatokat végző tisztviselők (tapasztalt) 
és a menedékkérők EU-n belüli áthelyezésével foglalkozó 
tisztviselők (kezdő és tapasztalt);

2. kulturális orientációs tisztviselők;

3. a kiválasztási misszió/kulturális orientációs misszió vezetői.

Tartalmi 
összefoglaló

Az utóbbi néhány évben a tagállamok egyre többször veszik 
igénybe az áttelepítést az elhúzódó menekültügyi helyzet tartós 
megoldásainak egyikeként. E modul célja, hogy a résztvevők 
tájékozottabbak legyenek az áttelepítési folyamat különböző 
fázisainak sikeres lebonyolításáról. E cél eléréséhez a modul tartalma 
kiterjed az eljárás fő aspektusaira. Ezek az aspektusok magukban 
foglalják az áttelepítési program tervezését és szervezését, 
a kiválasztási és az indulást megelőző intézkedéseket, valamint 
a transzfer- és megérkezést követő szolgáltatások nyújtását.
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Elsajátított 
ismeretek 
(általános)

E modul sikeres elvégzése után a résztvevők a következőkre lesznek 
képesek:

• annak elmagyarázása, hogy hogyan lehet az áttelepítési eljárást 
sikeresen végrehajtani;

• az áttelepítési eljárásban felmerülő kihívások azonosítása;

• jól működő áttelepítési tevékenységek tervezése.

Az online 
tanuláshoz 
szükséges idő

20–30 óra

A személyes 
kommunikáció 
időtartama

2 nap

Rendelkezésre 
álló nyelvi 
változatok

angol

Létrehozás/
Legutóbbi 
frissítés/Aktua-
lizálás

Létrehozva: 2018
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Legfontosabb 
célcsoport

A nemzeti menekültügyi hatóságoknál dolgozó tolmácsok

Kivételes esetben a modul nyitva áll más érdekelt felek számára 
is, akik a nemzeti menekültügyi eljárások során értelmezési vagy 
tolmácsolási feladatot látnak el

Tartalmi 
összefoglaló

E modul célja a tolmácsok támogatása a feladataik ellátásában, 
elsősorban a nemzetközi védelmet kérelmezők és a nemzeti 
hatóságok és más érdekelt felek közötti kommunikációs folyamat 
megkönnyítése a menekültügyi eljárás során.

A menekültügyi eljárásban részt vevő tolmácsok hátterének 
sokszínűsége miatt (amely magában foglalja a menedékjogban nem 
jártas képzett szakembereket és a kevéssé ismert nyelveket beszélő 
korábbi menedékkérőket is) a modul tartalmazza a különböző 
tanulási szükségleteket. Általános áttekintését nyújt a menedékjogi 
kontextusról a tolmácsok szempontjából, valamint a menekültügyi 
eljárásokhoz szükséges legfontosabb tolmácsolási technikákról is.

Ez a képzési modul csak egy online komponensből áll, azonban 
a tagállamok kérésére személyes órákat is lehet szervezni.

16 Menedékjogi tolmácsolás
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Elsajátított 
ismeretek 
(általános)

E modul sikeres elvégzése után a résztvevők a következőkre lesznek 
képesek:

• az általános menekültügyi összefüggések és eljárások 
részletezése és elmagyarázása;

• a tolmács szerepének részletezése általános értelemben és 
a menekültügyi eljárás során;

• annak bemutatása, hogy hogyan kell alkalmazni az alapelveket 
és a szükséges készségeket az általános és menedékjogi 
tolmácsolás során.

Az online 
tanuláshoz 
szükséges idő

20–25 óra

A személyes 
kommunikáció 
időtartama

két nap (a tagállamok kérésére)

Rendelkezésre 
álló nyelvi 
változatok

angol

Létrehozás/ 
Legutóbbi 
frissítés/Aktua-
lizálás

Létrehozva: 2018
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Legfontosabb 
célcsoport

A menedékjogi ügyekkel foglalkozó munkatársak vezetői

Tartalmi 
összefoglaló

A Vezetői modul a nemzetközi védelem területén dolgozó vezetők 
napi feladataihoz kapcsolódó különféle szempontokkal foglalkozik. 
Elméleti és gyakorlati ismereteket egyaránt tartalmaz, célja pedig 
a résztvevők kompetenciáinak fejlesztése, hogy a nemzetközi és 
uniós jogi követelményekkel összhangban biztosítani tudják az 
alájuk tartozó osztályok magas színvonalú, eredményes működését.

Elsajátított 
ismeretek 
(általános)

A modul sikeres befejezése után a résztvevők felkészülnek a nemzetközi 
védelem területén felmerülő felettesi és vezetői kihívások megoldására.

Az online 
tanuláshoz 
szükséges idő

15–20 óra

A személyes 
kommunikáció 
időtartama

2 nap

Rendelkezésre 
álló nyelvi 
változatok

angol, orosz, román

Létrehozás/ 
Legutóbbi 
frissítés/Aktua-
lizálás

Létrehozva: 2014

A frissítés 2019-ben esedékes

17 Vezetői modul
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Legfontosabb 
célcsoport

Ez a modul a menekültügyi eljárás és a befogadás terén dolgozó 
gyakorlati szakembereket célozza meg. A modul határőrök és 
politikai döntéshozók érdekeit is szolgálja. Mind a tapasztalt, mind 
az újonnan felvett munkatársak részesülhetnek a képzés előnyeiből.

Tartalmi 
összefoglaló

Ez a modul az alapjogokat vizsgálja a menekültügyi eljárás 
összefüggésében. A kurzus középpontjában az EU Alapjogi 
Chartája áll. A modul a menekültügyi és befogadási folyamatok 
egymást követő szakaszai keretében bemutatja és elmagyarázza 
a résztvevőknek a Charta vonatkozó rendelkezéseit. Ezeket jogi és 
gyakorlati szempontból is ismerteti, és ennek során egyértelműen 
a legfrissebb – például az EU Bíróságának ez irányú ítélkezési 
gyakorlata által érintett – fejleményekre helyezi a hangsúlyt. 
A modult az EASO-val, az FRA-val és a FRONTEX-szel szoros 
együttműködésben dolgozták ki, és ezen ügynökségek közös 
használatára szolgál.

18 Alapvető jogok és nemzetközi 
védelem az EU-ban
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Elsajátított 
ismeretek 
(általános)

E modul sikeres elvégzése után a résztvevők a következőkre lesznek 
képesek:

• az alapjogok és alapelvek részletezése és elmagyarázása, 
beleértve azok uniós nemzetközi védelemre vonatkozó 
relevanciáját;

• a nemzetközi védelem fogalmának leírása;

• az alapvető jogokkal és a nemzetközi védelemmel kapcsolatos 
alapvető nemzetközi és európai eszközök ismertetése, különös 
tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára;

• az Európai Unió Alapjogi Chartája gyakorlati jelentőségének 
és annak más emberi jogi eszközökkel való kapcsolatának 
ismertetése;

• az alapjogok és a nemzetközi védelem alapelveinek és 
eszközeinek alkalmazása a területhez való hozzáférés, 
a menekültügyi eljárás, a nemzetközi védelem és a kiutasítás 
tartalma tekintetében;

• az Európai Unió Alapjogi Chartájának alkalmazása olyan 
emberekre, akiknek (vagy akikről megállapították, hogy) 
szükségük lehet nemzetközi védelemre, valamint a kiutasítási 
eljárásokban részt vevőkre;

• az alapjogok végrehajtásának támogatása és megkönnyítése 
a menekültügyi eljárás és a kiutasítási eljárás során (ideértve az 
ország területéhez történő hozzáférést).

Rendelkezésre 
álló nyelvi 
változatok

angol

Az online 
tanulmányok 
időtartama

25–30 óra

A személyes órák 
időtartama

2 nap 

Létrehozás/ 
Legutóbbi 
frissítés/Aktua-
lizálás

Létrehozva: 2016
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19 Közös európai menekültügyi 
rendszer

Legfontosabb 
célcsoport

Valamennyi menekültügyben dolgozó gyakorlati szakember

Tartalmi 
összefoglaló

Ez a modul a résztvevők számára áttekintést nyújt a közös 
európai menekültügyi rendszerről (KEMR), annak fejlesztéséről 
és fejlődéséről, valamint a jövőbeli fejlődésének lehetőségeiről. 
Megvizsgálja azokat a célkitűzéseket, amelyek a KEMR létezéséhez 
vezettek, valamint azt, hogy ezek a célkitűzések hogyan 
határozták meg a KEMR megvalósítását. A modul megvizsgálja 
a vonatkozó jogi eszközöket, ítélkezési gyakorlatokat, eszközöket 
és forrásokat, amelyeket a menekültügyben dolgozó gyakorlati 
szakemberek hasznosnak találnak a mindennapi munkájuk során. 
A menekültügyben dolgozó gyakorlati szakemberek körében végzett 
tudatosságnöveléssel az a célja, hogy lehetővé tegye a közös 
megegyezés elérését a KEMR megvalósításában betöltött alapvető 
szerepükre vonatkozóan.
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Elsajátított 
ismeretek 
(általános)

E modul sikeres elvégzése után a résztvevők a következőkre lesznek 
képesek:

• a KEMR fejlesztése mögötti célkitűzések és értékek 
meghatározása;

• a KEMR megvalósítása szempontjából releváns jogi eszközökre, 
ítélkezési gyakorlatra, eszközökre és forrásokra történő 
hivatkozás;

• a KEMR megreformálása szükségességének részletezése.

Rendelkezésre 
álló nyelvi 
változatok

angol

Az online 
tanulmányok 
időtartama

25–30 óra

A személyes órák 
időtartama

2 nap 

Létrehozás/ 
Legutóbbi 
frissítés/Aktua-
lizálás

Létrehozva: 2016/Aktualizálva: 2018
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20 Bevezetés a nemzetközi védelembe

Legfontosabb 
célcsoport

Újonnan felvett menedékjogi tisztviselők

Tartalmi 
összefoglaló

E modul célja a nemzetközi védelem bemutatása. A képzési anyag 
vázolja a legfontosabb menekültügyi vonatkozású jogi eszközöket 
és terminológiát, és rövid áttekintést ad a menekültügyi eljárás 
fő lépéseiről. A modult követő résztvevők végül megszerzik 
a nemzetközi védelem területén szükséges alapvető ismereteket.

Ez azonban csak egy bevezető modul, és továbbképzésre lesz 
szükség ahhoz, hogy az uniós tagállamok megfeleljenek az uniós 
menekültügyi jogszabályok képzésre vonatkozó követelményeinek, 
különös tekintettel a célcsoport számára megjelölt EASO alapozó 
modulokra.
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Elsajátított 
ismeretek 
(általános)

E modul sikeres elvégzése után a résztvevők a következőkre lesznek 
képesek:

• a menedékjog és a  visszaküldés  tilalma fontosságának 
megértése;

• az uniós vívmányokból származó nemzetközi védelem 
fogalmának elmagyarázása;

• a menekültügyi eljárás főbb szakaszainak elmagyarázása 
és a menekültügyi tisztviselő eljáráson belüli szerepének 
meghatározása;

• bemutatni a támogathatósági kritériumok és a bizonyítékok 
értékelésének alapos megértését;

• azon EASO-képzési anyagok és gyakorlati útmutatók azonosítása, 
amelyek a folyamatos oktatáshoz rendelkezésre állnak.

Az online 
tanuláshoz 
szükséges idő

8–10 óra

A személyes 
kommunikáció 
időtartama

1 nap

Rendelkezésre 
álló nyelvi 
változatok

angol

Létrehozás/ 
Legutóbbi 
frissítés/Aktua-
lizálás

Létrehozva: 2016
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21 Bevezetés az oktatáselméletbe
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Legfontosabb 
célcsoport

Az EASO képzési moduljainak jövőbeli oktatói

Tartalmi 
összefoglaló

A modul segítségével az EASO „Képezd a tanárt!” programban 
részt vevők saját országukban az EASO-modulokat alkalmazó 
oktatókká válhatnak. Az online komponens egyrészt várhatóan 
felkészíti a résztvevőket arra, hogy különböző módszerek és elvek 
alkalmazásával hallgatóságuk igényeire szabják képzési anyagaikat, 
másrészt pedig olyan módszerekkel látja el őket, amelyekkel 
megoldhatók a képzés alatt az oktatók előtt felmerülő kihívások. 
A személyes program a gyakorlati oktatásra helyezi a hangsúlyt, 
amely során a résztvevőknek lehetőségük lesz arra, hogy a modul 
egy konkrét témáját gyakorolják.
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Elsajátított 
ismeretek 
(általános)

E modul sikeres elvégzése után a résztvevők a következőkre lesznek 
képesek:

• a képzés résztvevőinek hatékony vezetése az EASO-modul 
e-oktatási szakasza révén;

• személyes órák szervezése egy EASO-modulból;

• stratégiák felállítása olyan különböző kihívások kezeléséhez, 
amelyekkel oktatóként találkozhatnak.

Az online 
tanuláshoz 
szükséges idő

7–12 óra

A személyes 
kommunikáció 
időtartama

1 nap

Rendelkezésre 
álló nyelvi 
változatok

angol, orosz

Létrehozás/ 
Legutóbbi 
frissítés/Aktua-
lizálás

2016
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Az EASO operatív képzése

Az EASO operatív képzésének jogalapja az EASO-rendelet(1) 6. cikke (A képzés 
támogatása), s a menekültügyi szakértői készenléti állományban tevékenykedő 
specialisták számára biztosított szakképzés formájában valósul meg. A 6. cikkben 
meghatározottak szerint a képzésnek a szakértők kötelezettségeihez és 
tisztségéhez kell kapcsolódnia. A képzés a különösen nagy nyomás alá helyezett 
menekültügyi rendszerű tagállamokkal aláírt operatív tervek intézkedései 
között is szerepet kap.

Kezdetben az uniós fogadóállomás megközelítése és az EU áthelyezési programja 
keretén belül nyújtott támogatás formájában valósult meg a 2015. májusi 
európai migrációs stratégia(2) szerint; az  EASO  operatív  képzése folyamatos 
fejlesztés és kiigazítás alatt áll a helyszíni szükségletek és a változó műveleti 
körülmények függvényében.

Az oktatás operatív jellege miatt az operatív képzések formátuma elsősorban 
személyes oktatásból áll, és nagyrészt gyakorlati feladatokra összpontosít. 

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 439/2010/EU rendelete (2010. május 19.) az Európai Menekültügyi 
Támogatási Hivatal létrehozásáról.

(2) A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági és Szociális Bizottságnak 
és a Régiók Bizottságának: „Európai migrációs stratégia”, Brüsszel, 2015.5.13., COM(2015) 240 final.
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A személyes képzés időtartama 1–5 nap (átlagosan), és az órákat az EASO 
saját oktatói, tagállami szakértők, valamint az adott témára vonatkozóan 
széles körű szakértelemmel rendelkező külső szakértők nyújtják. A személyes 
oktatást az EASO műveleti helyén bonyolítják le. A nemzeti helyi hatóságok 
és az ugyanazon műveletben részt vevő nemzetközi/uniós szervek képviselői 
gyakran részt vesznek a műveleti képzésekben oktatóként vagy előadóként. Az 
e-tanulási elem is a széles körű képzési programok részét képezi.

Az operatív képzés ez idáig egy speciális képzési program formájában vagy egy 
adott kérésen alapuló, személyre szabott képzésként valósult meg.

Az EASO számos képzési programot fejlesztett ki válaszul az ismétlődő helyszíni 
képzési szükségletekre, valamint konkrét műveletek keretében. Ezeket 
a képzési programokat az EASO műveletei keretében hajtják végre, de arra 
olyan tagállamoktól érkező egyéni kérelmek alapján is sor kerülhet, amelyek 
nem rendelkeznek az EASO-val aláírt műveleti tervvel.

Az EASO operatív képzési programjai a helyszínen elvégzendő feladatokkal 
kapcsolatos tematikus képzésekből állnak, és a műveletekkel függenek össze. 
A képzési programokat általában képzési anyagok, például az oktatói útmutató 
és a képzési kézikönyv egészítik ki. A képzési anyagokat a tagállamok képviselői, 
valamint a szóban forgó témákkal kapcsolatos széles körű ismeretekkel és 
tapasztalattal rendelkező külső szakértők fejlesztik ki.

A jelenleg megvalósított EASO képzési programok a következők:

• Operatív képzés az EASO által alkalmazott szakértők számára
• Széles körű képzési program a vizsgálatot végző kezdő munkatársak számára
• Széles körű képzési program a sebezhetőségi szakértők számára
• Operatív képzés a menekültügyi eljáráshoz való hozzáférésről
• A nemzetközi védelem kérelmezésének nyilvántartására vonatkozó operatív 

képzés
• A III. dublini rendeletre vonatkozó operatív képzés
• A befogadásra vonatkozó operatív képzés
• Operatív képzés a csoportvezetők számára
• A menedékjogi tolmácsolásra vonatkozó operatív képzés
• A szaktanácsadásra vonatkozó operatív képzés
• Az EASO egyéb operatív képzései (testre szabott oktatás)
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1. Operatív képzés az EASO által alkalmazott szakértők számára

A kiküldött szakértők szá-
mára létrehozott operatív 
EASO-képzés az EU+ tag-
államok EASO-műveletek-
ben részt vevő tisztviselőit 
célozza meg. A kiküldött 
szakértők feladataihoz al-
kalmazkodó tematikus sze-
mélyes programot kínál, 
ideértve a gyakorlati eset-
tanulmányokat. Az órák 
a kiküldött szakértők által 
elvégzendő munkától füg-
gően változnak, és kiter-
jedhetnek olyan témákra, 
mint például:

• frissítő képzések a  befogadásról,  a  meghallgatási  technikákról  és 
a  bizonyítékok  értékeléséről (mint az EASO képzési programja alapozó 
moduljainak frissítő képzései);

• nemzeti menekültügyi eljárások és folyamatok;
• eljárási standardok és a művelet keretében használandó sablonok;
• sebezhetőségi értékelés;
• a dublini eljárás;
• származási országra vonatkozó információk;
• kizáró kitételek;
• emberkereskedelem.
Ezen képzések időtartama két-három nap.

2. Széles körű képzési program a vizsgálatot végző kezdő 
munkatársak számára

Ez a széles körű képzési program annak érdekében került kidolgozásra, hogy 
felkészítse a vizsgálatot végző kezdő munkatársakat, akiket a menekültügyi 
eljárást végrehajtó nemzeti hatóságok támogatására küldenek ki.

©
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A képzési program különbö-
ző szakaszokból áll:

• 1. szakasz – Az EASO kép-
zési programjának ala-
pozó moduljai (online + 
személyes, időtartama: 
három hét)
A vizsgálatot végző kez-
dő munkatársak elvégzik 
az EASO képzési prog-
ramjának három alapo-
zó modulját: Befogadás, 
Meghallgatási  technikák, 
Bizonyítékok értékelése. Ezek a modulok alapvető fontossággal bírnak vala-
mennyi vizsgálatot végző munkatárs számára, hogy képesek legyenek teljesí-
teni feladataikat az EU menekültügyi vívmányainak standardjaival összhang-
ban. Minden modulnak van online része és személyes oktatási szakasza is. 
Minden egyes modul három napnyi (kb. 20–25 óra) online tanulmányból és 
két napnyi személyes órából áll.

• 2. szakasz – Operatív képzés (személyes óra, időtartama: három nap)
A vizsgálatot végző kezdő munkatársak operatív képzése konkrét témákról 
szóló személyes tanulmányi blokkokból áll. Ezeket a nemzeti hatóságoknak 
nyújtott EASO-támogatás típusa és a vizsgálatot végző kezdő munkatársak 
feladatai alapján választják ki. A megbeszélések kiterjedhetnek olyan témákra, 
mint a veszélyeztetett kérelmezők identifikálása, az emberkereskedelem, 
a lehetséges „Dublin” esetek felismerése, a származási országra vonatkozó 
információk és a kizárás. A tematikus szekciók magukban foglalják 
a gyakorlati feladatokat, mint például az esettanulmányokat és a munkahelyi 
látogatásokat. A vizsgálatot végző kezdő munkatársak operatív képzése 
továbbá magában foglalja az ilyen munkatársak kiküldésének nemzeti 
kontextusáról és a műveletek során használt eszközökről és sablonokról szóló 
blokkokat. Ezeket az órákat főleg az EASO, a nemzeti hatóságok és egyéb, 
ugyanazon műveletben részt vevő érdekelt felek biztosítják.

• 3. szakasz – Munkahelyi szaktanácsadás (opcionális, időtartama: két hét)
A munkahelyi szaktanácsadás – amelyet lehetőleg a kiküldetés helyén 
hajtanak végre – a következő szakaszokból áll:

©
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 – a vizsgálatot végző kezdő munkatársak megfigyelik a menekültügyi 
tisztviselőket feladataik ellátása során, majd fokozatosan elkezdik 
feladataikat önállóan megoldani a tapasztalt szakértők támogatásával;

 – az EASO szaktanácsadói felülvizsgálják és megbeszélik az újonnan 
kiküldött/újonnan felvett vizsgálatot végző kezdő munkatársak munkáját. 
Ez a szakasz a szakmai értékelést is magában foglalja.

3. Széles körű képzési program a sebezhetőségi szakértők 
számára

Ez a képzési program az EASO- 
műveletekben bevetett szak-
értőket célozza meg, akik 
a sebezhetőségi értékelések 
elvégzéséért felelősek. Továb-
bá a veszélyeztetettség meg-
állapításáról is útmutatást 
nyújtanak az EASO kérdezői 
számára.

A képzési program a következő 
szakaszokból áll:

• 1. szakasz – Az EASO képzési programja a veszélyeztetett személyek 
meghallgatásáról, a nemekről, a szexuális irányultságról és a nemi 
identitásról (online + személyes, időtartama: két hét)
Az EASO által kiküldött szakértők elvégzik az EASO képzési programjának 
a  veszélyeztetett  személyek  meghallgatása, valamint a  nem,  a  nemi 
identitás  és  a  szexuális  irányultság moduljait. A veszélyeztetett személyek 
meghallgatásáról szóló modul biztosítja a hallgatók számára azokat a speciális 
elemeket, amelyeket figyelembe kell venni egy speciális szükségletű 
kérelmező meghallgatása során, valamint a veszélyeztetettséggel, a mentális 
és fizikai károsodással kapcsolatos széles körű ismereteket is nyújt. Továbbá 
arról is ad tanácsot a résztvevőknek, hogy hogyan kezeljék a nehéz 
helyzeteket. A  nemekről,  a  szexuális  irányultságról  és  a  nemi  identitásról 
szóló modul bővíti a hallgatók ismereteit és készségeit annak érdekében, 
hogy megfelelően kezeljék és értékeljék a nemmel, a szexuális irányultsággal 
és a nemi identitással kapcsolatos problémákon alapuló kérelmeket. Minden 
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egyes modul három napnyi (kb. 20–25 óra) online tanulmányból és két napnyi 
személyes órából áll.

• 2. szakasz – Operatív képzés (személyes óra, időtartama: négy-öt nap)
A sebezhetőségi szakértők operatív képzése keretén belül tartott személyes 
oktatási blokkok olyan speciális témákról szólnak, amelyek kiválasztása 
a nemzeti hatóságoknak nyújtott EASO-támogatás típusán és a szakértői 
feladatok típusán alapul, mint például a gyermekek meghallgatása és az 
emberkereskedelem. A sebezhetőségi szakértők operatív képzése a nemzeti 
veszélyeztetettségi eljárásra vonatkozó, valamint a műveletek során használt 
eszközökre és sablonokra kiterjedő szekciókat is előirányoz.

• 3. szakasz – Munkahelyi szaktanácsadás (időtartama: hat nap)
A jelenleg a problémás görögországi területekre kiküldött sebezhetőségi 
szakértők számára nyújtott szaktanácsadás a következőkből áll:

 – megfigyelik a menekültügyi tisztviselőket a sebezhetőségi értékeléssel 
kapcsolatos feladataik ellátása során, majd fokozatosan elkezdik 
feladataikat önállóan megoldani a tapasztalt szakértők támogatásával;

 – az elvégzett munkát a sebezhetőségi szakértők vizsgálják felül, akik 
megbeszélik ezt az EASO szaktanácsadóival. Ez a szakasz a szakmai 
értékelést is magában foglalja.

4. Operatív képzés a menekültügyi eljáráshoz való hozzáférésről

Ez az operatív képzés az 
elsődleges kapcsolattartó 
tisztviselőket célozza meg, 
beleértve a rendőrséget, 
a határőröket, a beván-
dorlási hatóságokat és 
a idegenrendészeti fogdák 
személyzetét, akik fontos 
szerepet játszanak a nem-
zetközi védelemhez való 
hozzáférés biztosításá-
ban. A képzés időtartama 
1–2 nap.
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Az operatív képzés az elsődleges kapcsolattartó tisztviselők szemszögéből 
mutatja be a nemzetközi védelmet, beleértve a menekültügyi eljáráshoz való 
hozzáféréssel közvetlenül összefüggő alapjogokat (például az élethez való 
jogot, a visszaküldés tilalmát, a menedékjogot, a kollektív kiutasítások tilalmát) 
és a nemzetközi védelemre vonatkozó uniós jogi keretet, különös tekintettel 
a menedékjogi eljáráshoz való hozzáférésre. A képzés tematikus órákat 
tartalmaz olyan gyakorlati feladatokkal, amelyek a következőkről szólnak: 
a nemzetközi védelemre szoruló személyek azonosítása; a sebezhetőségi 
mutatók azonosítása; az emberkereskedelem; kommunikációs technikák arról, 
hogyan lehet információt szolgáltatni azon személyek számára, akik nemzetközi 
védelemre szorulhatnak. A képzési program végül arra törekszik, hogy felkészítse 
az elsődleges kapcsolattartó tisztviselőket a szükséges mechanizmusok 
alkalmazására, hogy a nemzetközi védelemre szoruló személyeket az illetékes 
nemzeti menekültügyi hatósághoz irányíthassák.

5. A nemzetközi védelem kérelmezésének nyilvántartására 
vonatkozó operatív képzés

Ez az operatív képzés 
a nemzetközi védelem 
iránt benyújtott kérelmek 
nyilvántartásba vételén 
dolgozó tisztviselőket cé-
lozza meg, és gyakorlati 
feladatokat tartalmazó 
személyes tematikus ré-
szekből áll. A helybeli szük-
ségletektől függően a kép-
zés 1–2 napig tart.

Először is a képzés célja, 
hogy ellássák a nyilvántar-

tásba vevő tisztviselőket az uniós jogi kerettel kapcsolatos releváns információk-
kal, vagyis áttekintsék a közös európai menekültügyi rendszert, összpontosítva 
a menekültügyi eljáráshoz való hozzáférésre és az alapjogok relevanciájára (kü-
lönösen a visszaküldés tilalma és a menedékjog tekintetében) a nyilvántartás-
ba vételi eljárás során. Másodszor a képzési program magában foglal gyakorlati 
feladatokat tartalmazó tematikus oktatást annak érdekében, hogy a regisztrá-
ciós tisztviselőket legjobban felkészítse feladataikra és biztosítsa, hogy érvényt 
szerezzenek a nemzetközi védelmet kérelmező minden jogának és kötelezett-
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ségének. Ezek a szekciók olyan témákkal foglalkoznak, mint a kommunikációs 
technikák, a veszélyeztetett kérelmezők (beleértve a kísérő nélküli kiskorúakat 
és az emberkereskedelem áldozatait) azonosítása, a lehetséges „Dublin” ese-
tek felismerése és a származási országra vonatkozó információk. Végül a képzési 
program magában foglalja a nemzetközi védelem iránti kérelmek nyilvántartás-
ba vételére vonatkozó nemzeti eljárásról szóló oktatást, valamint a nemzetközi 
védelem iránti kérelmek nemzeti szinten történő nyilvántartásba vételéhez hasz-
nált eszközöket, sablonokat és platformokat tartalmazó gyakorlati feladatokat.

6. A III. dublini rendeletre vonatkozó operatív képzés

Az EASO képzési program-
jának a  III.  dublini  rende-
lettel foglalkozó modulján 
alapuló operatív képzés 
a dublini eljárásokban 
részt vevő nemzeti ható-
ságokat különböző szem-
pontok alapján célozza 
meg, mint például a dub-
lini egységek tisztviselőit, 
a regisztrációs tisztviselő-
ket, a vizsgálatot végző 
tisztviselőket, a befogadási 
tisztviselőket, a helyi intéz-
mények (például az önkormányzatok) képviselőit, akik a nemzetközi védelmet 
kérelmezőkkel foglalkozhatnak.

A célcsoport és a helyszíni munka szükségleteitől függően a III. dublini rendeletre 
vonatkozó operatív képzést úgy dolgozták ki, hogy felölelje vagy a dublini eljárás 
egy bizonyos részét, mint például a lehetséges „Dublin” esetek megállapítását 
(a), vagy az egész eljárást a III. dublini rendeletben meghatározottak szerint (b).

a. A lehetséges „Dublin” esetekről szóló operatív képzés (személyes, időtartama 
egy nap) magában foglalja a dublini rendszer általános áttekintéséről 
szóló gyakorlati feladatokat tartalmazó oktatást (eljárás és gyakorlati 
megvalósítás, formanyomtatványok és határidők), a lehetséges „Dublin” 
esetek megállapításához használt mutatókat (a felelősség meghatározására 
vonatkozó dublini kritériumok alapján) és a dublini áldozatkezelési 
mechanizmusokat nemzeti szinten.
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b. A III. dublini rendeletre vonatkozó operatív képzés (személyes, időtartama 
két nap) biztosítja a résztvevők számára a dublini eljárás áttekintését, 
az azonosítástól az transzferszakaszokig, továbbá a lehetséges „Dublin” 
esetek azonosításáról, az áldozatkezelési mechanizmusokról, a felelősségi 
kritériumok alkalmazásáról, az eljárási szabályokról és eszközökről szóló 
részekből áll. Az operatív képzés továbbá magában foglalja a III. dublini 
rendelet alkalmazásával kapcsolatos nemzeti-helyi gyakorlatokról szóló 
órákat (áldozatkezelési mechanizmusok, sablonok).

7. A befogadásra vonatkozó operatív képzés

Az EASO képzési program-
jának befogadással foglal-
kozó moduljából kiinduló 
egynapos operatív képzés 
elsősorban a befogadá-
si tisztviselőket, valamint 
a nemzetközi védelmet 
kérelmezőkkel foglalko-
zó szociális és egészség-
ügyi dolgozókat célozza. 
A program megismerteti 
a hallgatókkal az uniós me-
nekültügyi eljárást és az 
uniós standardokat a nem-
zetközi védelmet kérelme-

zők befogadására vonatkozóan. Továbbá vannak gyakorlati feladatokat tartal-
mazó tematikus blokkok, amelyeken a speciális befogadási szükségletekkel, 
a mentális egészséggel, a veszélyeztetettséggel, a professzionális hozzáállással, 
a magatartási kódexszel és a kultúrák közötti kommunikációval foglalkoznak.
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8. Operatív képzés a csoportvezetők számára

Ez a speciális operatív képzés a – többnyire az EASO görögországi műveletei 
keretében – csoportvezetőkként kiküldött EASO-szakértők számára lett 
létrehozva. A képzés körülbelül két napig tartó személyes oktatásból áll elméleti 
és gyakorlati feladatokkal. Bizonyos szegmensekkel a képzések során ismételten 
foglalkoznak, ezek képezik a csoportvezetők számára létrehozott operatív 
képzési program alapját, mint például a vezetői készségekkel, a minőségi 
visszajelzésekkel és az az eljárási standardok szerinti eljárási kérdésekkel 
foglalkozó szekciók. E szegmensek tartalmának alakítása a helyszíni igények, 
a résztvevők visszajelzései és a legfrissebb minőségi jelentések és visszajelzések 
alapján történik. A képzés egyéb szegmenseket is magában foglalhat 
a szükségletek folyamatos vizsgálata alapján. Ezek a különféle összetevők 
magukban foglalják például a meghallgatási technikákról, a bizonyítékok 
értékeléséről, a veszélyeztetettségről és a kizárásról szóló blokkokat.

9. A menedékjogi tolmácsolásra vonatkozó operatív képzés

A menedékjogi tolmácsolásra vonatkozó operatív EASO-képzés célja, hogy 
támogassa az EASO-műveletek során kiküldött tolmácsokat a menekültügyi 
eljárásban vállalt feladatuk ellátása során, azaz támogassa a harmadik országok 
állampolgárai vagy a hontalan személyek és a nemzeti tisztviselők/az EASO 
kiküldött szakértői közötti kommunikációs folyamatot az uniós menekültügyi 
vívmányok standardjainak megfelelően. A képzés 1–1,5 napig tartó személyes 
oktatás formájában valósul meg, gyakorlati feladatokkal együtt. A képzés 
a következő témákkal foglalkozik:

• uniós menedékjogi keretek;
• általános és konkrét tolmácsolási aspektusok a menedékjog összefüggésében;
• a tolmács szerepe és magatartási kódexe a menekültügyi eljárásra 

vonatkozóan;
• értelmezés vagy tolmácsolás speciális menedékjogi környezetben (személyes 

meghallgatás, információk nyújtása, tolmácsolás speciális szükségletű 
személyek számára, csoportos tolmácsolás).
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10. A szaktanácsadásra vonatkozó operatív képzés

A helyszínen dolgozó szaktanácsadók igényeinek megfelelően az EASO jelenleg 
egy szakmai képzési programot dolgoz ki a részükre. Annak érdekében, hogy 
a szaktanácsadók a lehető legnagyobb rugalmassággal tervezzék meg és 
bonyolítsák le tréningjeiket, a képzés nem szándékozik fix szaktanácsadási 
modellt biztosítani számukra. Ehelyett az a cél, hogy a szaktanácsadókat 
felruházzák azokkal a technikákkal és eszközökkel, amelyek közül szükség 
szerint választhatnak. A képzés az alábbi elemekre terjed ki:

• hogyan lehet a résztvevőkkel kapcsolatot teremteni;
• produktív visszajelzési technikák;
• hogyan lehet reagálni a „nehéz” szaktanácsadási helyzetekre;
• hogyan lehet támogatni a csoportbeszélgetést;
• hogyan lehet támogatni a szakmai értékeléseket;
• hogyan lehet létrehozni szaktanácsadási stratégiát stb.

11. Az EASO egyéb operatív képzései (testre szabott oktatás)

Az operatív képzést ad hoc módon is szervezhetik, melynek alapja lehet egy 
olyan speciális igény, amelyet a meglévő képzési programok keretében nem 
lehet kielégíteni. Ezek a blokkok a meglévő operatív képzési anyagokon és 
az EASO képzési programjának moduljain alapulnak. Ezek nagyon gyakran 
tagállam-specifikusak. Példák ezekre a képzésekre: a kísérő nélküli kiskorúak 
befogadására vonatkozó és az önkéntes gyámok számára biztosított képzés; 
mindkettőt Olaszországban bonyolítják le.
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