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    Jelentkezzen  
az  Európai  
Parlamenthez!



Az uniós intézmények munkatársai mindennap hozzájárulnak 
a jelen és a jövő Európájának építéséhez. Közös céljuk, hogy 
több százmillió ember érdekében tevékenykedjenek, és minden 
uniós polgárnak megvan az esélye, hogy csatlakozzon hozzá-
juk. Akár gyakornokság érdekli, akár az Európai Parlamentben 
szeretne karriert építeni, ez az útmutató áttekintést nyújt a kínált 
lehetőségekről és a pályázati eljárásokról. Reméljük, minden 
kérdésére választ talál, és egy szép napon együtt dolgozhatunk!

Kellemes olvasást!

Személyzeti Kapcsolattartás Osztálya

Személyzeti Főigazgatóság

Az illetékes hatóságok széles mérlegelési jogkörrel rendelkez-
nek a munkaerő-felvétel terén. Ezért felhívjuk figyelmét, hogy 
az útmutatóban szereplő információkat semmilyen körülmények 
között nem lehet felhasználni az Európai Parlament ellen jogi 
eljárások során.
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1 Általános tájékoztató  
az Európai Parlamentről
Az Európai Parlament – mint az 
egyetlen olyan európai intézmény, 
melynek tagjait közvetlen és álta-
lános választáson választják im-
már 1979 óta – a demokrácia 
egyik sarkköve az Európai Uni-
óban. E  közgyűlés, amelynek a 
8. parlamenti ciklusban 751  tag-
ja van,  28  tagállam több mint 
500  millió európai polgárának 
szócsöve.

Az Európai Parlament három fő 
hatáskörrel rendelkezik: jogal-
kotási, költségvetési és a többi 
európai intézmény feletti politikai 
ellenőrzés gyakorlására irányuló 
hatáskör. Szerepe folyamatosan 
fejlődik. Példaként említhető, hogy 
az Unió tagállamainak figyelem-
be kell venniük az európai par-
lamenti választások eredményét, 
mielőtt kiválasztanák az Európai 
Bizottság elnöki posztjára jelölen-
dő személyt. A jelöltet ezután az 
új Parlament fogadja el. A szerző-
dés értelmében ezért a Bizottság 
elnökét a Parlament „választja”, 
ami azt jelenti, hogy a választók 
immár tényleges befolyással van-
nak arra, ki lesz az Európai Unió 
végrehajtó szervének vezetője.

További információkért keresse 
fel az Európai Parlament honlap-
ját az alábbi címen: http://www.
europarl.europa.eu/portal/hu, és 
kövesse tevékenységünket a Face-
bookon: https://www.facebook.
com/europeanparliament és a 
Twitteren: https://twitter.com/
Europarl_hu

Az Európai Parlamentnek három 
fő munkahelyszíne van: Brüsszel, 
Luxembourg és Strasbourg. A fő-
titkárság székhelye Luxemburg, 
az európai parlamenti képviselők 
és a velük szoros munkakap-
csolatban lévő osztályok pedig 
Brüsszelben vannak. Itt tartják a 
képviselőcsoportok és a parla-
menti bizottságok üléseit és mini 
ülésszakjait (amelyek a fő plenáris 
üléseket egészítik ki). Az Európai 
Parlament évente 12  egyhetes 
plenáris ülést tart Strasbourgban, 
hivatalos székhelyén.

Az Európai Parlament igazga-
tását a Főtitkárság végzi, mely 
12 főigazgatóságból és egy jogi 
szolgálatból áll. Feladata az eu-
rópai parlamenti képviselők napi 
munkájának segítése, valamint lé-
tesítmények és logisztikai támoga-

http://www.europarl.europa.eu/portal/hu
http://www.europarl.europa.eu/portal/hu
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://twitter.com/Europarl_hu
https://twitter.com/Europarl_hu
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tás nyújtása. A Főtitkárság segíti a 
képviselőcsoportokat is, míg a kép-
viselőket saját parlamenti asszisz-
tenseik és képviselőcsoportjuk sze-
mélyzete támogatja. Az Európai 
Parlamentnek összesen körülbelül 
9 000 alkalmazottja van.

Az Európai Parlament alkalma-
zottainak változatos és izgalmas 
feladatokat kell ellátniuk, egy 
demokratikus, befogadó és elkö-
telezett intézmény szívében. Mun-

káltatóként az Európai Parlament 
előmozdítja az egyenlőséget és 
a sokféleséget Főtitkárságán, va-
lamint biztosítja, hogy a megkü-
lönböztetésmentesség elveit teljes 
mértékben alkalmazzák annak ér-
dekében, hogy az alkalmazottak 
valóban az európai társadalmat 
képviseljék.

Lehetőségek egész tárházát kínál-
ja, gyakornokságtól az európai 
közszolgálati pályafutásig.
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2 Hogyan lehet az Európai Parlament 
tisztviselője?

Ha szeretne az Európai Parlament 
Főtitkárságán tisztviselői karrierbe 
kezdeni, először is sikeresen le 
kell tennie az Európai Személyzeti 
Felvételi Hivatal (EPSO) által szer-
vezett versenyvizsgát. A szakmai 
profiltól függően a verseny több 
lépésből áll: képesítésen alapuló 
kiválasztás, szövegértési készség 
vizsgálata, nyelvi tesztek és a 
szakmai képességek vizsgálata. 

A versenyvizsga utolsó lépése az 
értékelő központ, ahol (a besoro-
lási fokozattól függően) 7 vagy 8 
kompetenciát vizsgálnak különbö-
ző feladatok során.

Az EPSO felelős az összes euró-
pai intézmény nyílt versenyvizsgá-
inak megszervezéséért. A leendő 
európai tisztviselőket az e verseny-
vizsgák alapján összeállított tarta-
léklistákról választják ki.
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Így az Európai Parlament Főtitkár-
ságára az összes uniós intézmény-
ben alkalmazott azonos eljárás 
szerint veszik fel az alkalmazotta-
kat.

Bár az európai közszolgálat szá-
mos különböző tevékenységet és 
szakmát ölel fel, a felvételi kritéri-
umok mindenki esetében azono-
sak. A versenyvizsgán való részvé-
tel feltételei szerint a jelölt:

• az Európai Unió egyik tagál-
lamának állampolgára;

• állampolgári jogait szabadon 
gyakorolja;

• a katonai szolgálat teljesí-
tésével kapcsolatos nemzeti 
jogszabályok tekintetében 
kötelezettségeinek eleget tett;

• kiválóan ismeri az Európai 
Unió egyik hivatalos nyelvét, 

és kielégítően egy másik 
hivatalos nyelvet;

• adott esetben megfelelő 
képesítéssel és szakmai ta-
pasztalattal rendelkezik a 
meghirdetett álláshely és az 
ahhoz kapcsolódó besorolás 
által megkívánt szaktudás 
szintjéhez.

A jelenlegi és a jövőbeli eljárások-
ra és a jelentkezés módjára vonat-
kozó összes információ megtalál-
ható az Európai Személyzeti Fel-

vételi Hivatal (EPSO) honlapján. 
További információk e tájékoztató 
füzet 7. fejezetében találhatóak.

Tevékenységi körök

Annak érdekében, hogy biztosí-
tani tudja az európai parlamenti 
képviselők számára a szükséges 
támogatást, a Főtitkárság álláshe-
lyek egész sorát kínálja az alábbi 

területeken szakmai tapasztalattal 
rendelkező jelöltek számára:

• parlamenti asszisztencia,

• nyelvi támogatás,

http://europa.eu/epso
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• kommunikáció,

• menedzsment,

• pénzügyek,

• információtechnológia

• jogi segítségnyújtás,

• igazgatás,

• logisztikai segítségnyújtás.

Besorolási csoportok és szakmák

Az európai intézményekben dol-
gozó alkalmazottak három kate-
góriába vannak osztva:

Tanácsosok (AD):

12  AD-fokozat létezik. A taná-
csosok adminisztratív, tanácsadói, 
nyelvi, tudományos és igazgatási 
feladatokat végeznek. Az Európai 
Parlament sokféle pályafutási lehe-
tőséget kínál az egyetemi végzett-
séggel rendelkezőknek, lehetnek:

• tanácsosok a parlamenti testü-
letekben,

• sajtóreferensek,

• jogász-nyelvészek,

• pénzügyi igazgatással foglalko-
zó tanácsosok,

• fordítók és tolmácsok stb.

Asszisztensek (AST)

11  AST-fokozat létezik. Az asz-
szisztensek végrehajtó feladatokat 
látnak el az intézmények minden 
tevékenységi területén. A számos 
létfontosságú feladat, melyet a 
költségvetés és pénzügyek, a sze-
mélyzeti irányítás, az információ-
technológia és a dokumentumke-
zelés területén végeznek – hogy 
csak néhányat említsünk –, nélkü-
lözhetetlenné teszi őket.

Titkárok és irodai 
alkalmazottak (AST/SC)

6 AST/SC fokozat létezik. Ezek az 
alkalmazottak titkársági és iroda-
vezetési munkát végeznek, vala-
mint egyéb gyakorlati, támogatási 
és logisztikai feladatokat látnak el, 
melyek során sok esetben szüksé-
ges az önálló munkavégzés ké-
pessége.
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A Főtitkárság által kínált pályafutási lehetőségeket a személyzeti szabály-
zat szabályozza. A személyzetet vagy az adott besorolási csoporton be-
lül, vagy külön eljárások alapján magasabb besorolási csoportba lehet 
előléptetni.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:HU:PDF
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3 Határozott idejű szerződések  
a Főtitkárságon
A tisztviselői pályafutásokon kívül 
az Európai Parlament határozott 
idejű szerződéseket is kínál. E szer-
ződések célja, hogy a sikertelen 
belső vagy intézményközi kivá-
lasztási eljárás miatt betöltetlen 
állandó álláshelyekre ideiglenes 
vagy szerződéses alkalmazotta-
kat vegyenek fel, amennyiben eze-
ket az álláshelyeket tartaléklistáról 
sem tudják betölteni, vagy meg-
határozott célból meg kívánnak 
erősíteni egy csoportot. Határo-
zott idejű szerződések minden ál-
láshely és szakmai profil esetében 
lehetségesek.

Az ideiglenes alkalmazottak szer-
ződései általában legfeljebb hat 
évig érvényesek. Ugyanakkor kü-
lönleges szakmai profilú szemé-
lyek számára határozatlan idejű 
szerződéseket is kínálhatnak. Az 

ilyen álláshelyek ritkák, és esetük-
ben a kiválasztási eljárást általá-
ban az adott álláshelyhez igazít-
ják.

A szerződéses alkalmazottakat 
pályázati felhívást követően vá-
lasztják ki, és a sikeres pályázók-
ból tartaléklistát állítanak össze. A 
listáról az egyes osztályok igénye-
inek megfelelően választják ki és 
alkalmazzák a jelölteket. A szer-
ződések általában legfeljebb hat 
évre köthetőek.

Külön szabályok vonatkoznak a 
határozott idejű szerződéssel fel-
vett személyzetre. További infor-
mációk az Európai Személyzeti 
Felvételi Hivatal (EPSO) honlapján 
találhatóak.

http://europa.eu/epso

http://europa.eu/epso
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4 Képviselői asszisztensek

A parlamenti asszisztensek, akik 
közvetlenül az európai parlamenti 
képviselőknek dolgoznak, az ide-
iglenes alkalmazottak másik kate-
góriájába tartoznak.

A parlamenti asszisztensek az eu-
rópai parlamenti képviselők napi 
munkáját segítik, és vagy a Parla-
ment három munkahelyszíne egyi-
kén dolgoznak (akkreditált parla-
menti asszisztensek), vagy az eu-
rópai parlamenti képviselő otthoni 
körzetében (helyi asszisztensek). 
A plenáris ülések alatt Strasbourg-
ban tartózkodnak.

Az akkreditált parlamenti asz-
szisztensek a Parlament három 
munkahelyszíne egyikén dolgoz-
nak, feladatuk, hogy az európai 
parlamenti képviselőjük munká-
jához kapcsolódó fontos politikai 
témákról gyűjtsenek háttér-infor-
mációkat, és megírják az általa 
benyújtott jelentéstervezeteket, 
véleményeket és módosításokat. 
Beszédtervezeteket is készítenek, 
válaszolnak a polgároktól érkező 
kérdésekre, gondoskodnak a láto-
gatócsoportokról, illetve az euró-

pai parlamenti képviselő hivatalá-
nak napi működtetéséért felelnek.

A helyi parlamenti asszisztensek 
az európai parlamenti képviselő 
otthoni választókörzetében dol-
goznak. Segítik az adott európai 
parlamenti képviselőt a választó-
polgárokkal, a hatóságokkal és a 
szervezetekkel folytatott ügyeiben. 
Hidat alkotnak az európai parla-
menti képviselő, a polgárok és a 
helyi pártszervezetek között.

Az európai parlamenti képviselő 
szorosan együttműködik asszisz-
tenseivel és erősen támaszkodik 
rájuk, ezért személyesen választ-
hatja ki alkalmazottait. Amennyi-
ben parlamenti asszisztensi állás-
ra kíván jelentkezni, közvetlenül az 
érintett európai parlamenti képvi-
selő hivatalához kell fordulnia.

Az európai parlamenti képviselők 
teljes jegyzéke – országonkénti és 
képviselőcsoportonkénti bontás-
ban – megtalálható az Európai 
Parlament weboldalán az alábbi 
címen:

http://www.europarl.europa.eu/
meps/hu/map.html

http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/map.html
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Az Európai Parlament képviselői 
nem nemzeti csoportokat alkot-
nak, hanem politikai képviselőcso-
portokat, politikai hovatartozásuk 
alapján.

A képviselőcsoportok alkalmazot-
tai segítik az európai parlamenti 
képviselők képviselőcsoportban 
végzett napi munkáját, feladataik 
pedig erősen politikai jellegűek.

Fő feladatuk a képviselőcsoport 
által elfoglalt politikai álláspontok 
megfogalmazása és megvédése 
és vélemények készítése adott té-
mákban, ám ők végzik az európai 
parlamenti képviselők által készí-
tett jelentések előkészítő munkála-
tait is.

A képviselőcsoportokhoz felvett 
személyzetet általában határozat-
lan idejű szerződéssel alkalmaz-
zák. A képviselőcsoportok alkal-
mazottait is ugyanabba a három 
besorolási csoportba sorolják, 
amelyekbe az Európai Parlament 
Főtitkárságán dolgozókat.

Amennyiben további információra 
van szüksége a felvételi eljárások-
ról, vagy valamelyik képviselőcso-
portnál lévő álláshelyre kíván je-
lentkezni, közvetlenül a képviselő-
csoporttal kell kapcsolatba lépnie.

Az Európai Parlament képviselő-
csoportjainak jegyzéke megtalál-
ható az alábbi internetes címen:

http://www.europarl.europa.eu/
portal/hu

5 Állások az Európai Parlament 
képviselőcsoportjaiban

http://www.europarl.europa.eu/portal/hu
http://www.europarl.europa.eu/portal/hu
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Az Európai Parlament Főtitkársá-
ga számos általános és szakirányú 
szakmai gyakorlatot és tanulmányi 
látogatást kínál, amelyek célja, 

hogy a polgárok megismerhessék 
a Parlament munkáját és tevékeny-
ségeit:

6 Szakmai gyakorlatok és tanulmányi 
látogatások

• szakmai gyakorlatok egyete-
mi oklevéllel rendelkezők szá-
mára („általános”, „újságírói” 
és Szaharov-díj opciók)

• felsőfokú képzés részeként tel-
jesítendő szakmai gyakorlat

• fordítási szakmai gyakorlatok 
egyetemi oklevéllel rendelke-
zők számára

• fordítóképzési gyakorlatok

• tanulmányi látogatások

A gyakornokok (egyetemi okle-
véllel rendelkezők) fizetést vagy 
támogatást (felsőfokú képzés ré-
szeként teljesítendő szakmai gya-
korlat) kapnak.

Minden szakmai gyakorlatra az 
interneten kell jelentkezni. A rend-
szer túlterhelésének elkerülése ér-
dekében azt javasoljuk, pályázata 
benyújtásával ne várjon az utolsó 
pillanatig.

További információkat az Európai 
Parlament weboldalán találhat, 
beleértve a kiválasztási kritériu-
mokat, a belső szabályzatot, a 
gyakran ismételt kérdéseket és az 
online jelentkezési lapot: http://
www.europarl.europa.eu/ „A 
Parlament és Ön” > „Dolgozzon 
velünk” > „Szakmai gyakorlatok” 
menüpontok alatt.

Bővebb tájékoztatásért, kérjük, for-
duljon az illetékes osztályokhoz:

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
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Az egyetemi oklevéllel rendelke-
zők számára kínált szakmai gya-
korlatok, szakmai gyakorlatok és 
tanulmányutak esetében:

Európai Parlament
Traineeships Office
(Gyakornoki Iroda)
GEO 02B012
Plateau du Kirchberg
L-2929 Luxembourg
stages@ep.europa.eu

Fordítási szakmai gyakorlatok 
egyetemi oklevéllel rendelkezők 
számára és fordítóképzési szak-
mai gyakorlatok:

Európai Parlament
Translation Traineeships
(Fordítói szakmai gyakorlatok)
TOB 07A017 
Plateau du Kirchberg
L-2929 Luxembourg
dgtrad.translationtraineeships@
ep.europa.eu

mailto:stages%40ep.europa.eu?subject=
mailto:dgtrad.translationtraineeships%40ep.europa.eu?subject=
mailto:dgtrad.translationtraineeships%40ep.europa.eu?subject=
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Szakmai gyakorlatok egyetemi oklevéllel 
rendelkezők számára (Robert Schuman ösztöndíj)

Erre a szakmai gyakorlatra csak 
egyetemi diplomával vagy egyete-
mi rangú intézmény által kibocsá-
tott oklevéllel rendelkező szemé-
lyek jelentkezhetnek. A szakmai 
gyakorlat célja, hogy lehetőséget 

biztosítson az egyetemet végzet-
teknek arra, hogy kiegészíthessék 
a tanulmányaik során szerzett 
ismereteiket, és megismerjék az 
Európai Unió − különösen az Eu-
rópai Parlament − tevékenységeit.

A Robert Schuman gyakorlaton belül három 
lehetőség van:
• általános szakmai gyakorlat, 

amely a kritériumokat teljesítő 
valamennyi jelentkező számára 
nyitott

• újságírói szakmai gyakorlat: 
a jelentkezőknek megfelelő 
szakmai tapasztalattal kell ren-
delkezniük, és azt publikációs 
listával, az Európai Unió egyik 
tagállamának újságíró-szövet-
ségéhez tartozó tagsággal 
vagy az Európai Unió tagál-
lamaiban, illetve a tagjelölt 

országokban elismert, újságírói 
képzettséget tanúsító bizonyít-
vánnyal igazolniuk kell

• Szaharov-díj gyakorlat: e prog-
ram célja, hogy elmélyítse az 
emberi jogokat és a vonatkozó 
nemzetközi normákat előmoz-
dító európai parlamenti fellépé-
sekkel kapcsolatos ismereteket. 
A programra olyan személyek 
jelentkezését várják, akik ko-
molyan érdeklődnek az emberi 
jogi kérdések iránt.

Felsőfokú képzés részeként teljesítendő szakmai 
gyakorlatok

Az Európai Parlament a kérelmek 
benyújtásának határideje előtt 

felsőfokú tanulmányok folytatásá-
ra jogosító középiskolai bizonyít-
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ványt szerzett, illetve már felsőfokú 
tanulmányokat folytató vagy ezzel 
egyenértékű szakmai képzésben 
részesülő fiatalok számára lehe-
tőséget kínál szakmai gyakorlaton 
való részvételre. Elsőbbségben 

részesülnek azon fiatalok, akiknek 
képzésük keretében kötelező szak-
mai gyakorlaton kell részt venniük. 
A pályázóknak legkésőbb a gya-
korlat első napján be kell tölteniük 
18. életévüket.

Fordítási szakmai gyakorlat egyetemi oklevéllel 
rendelkezők számára

Erre a szakmai gyakorlatra csak 
egyetemi diplomával vagy egyete-
mi rangú intézmény által kibocsá-
tott oklevéllel rendelkező szemé-
lyek jelentkezhetnek. A szakmai 
gyakorlat célja, hogy lehetőséget 
biztosítson az egyetemet végzet-

teknek arra, hogy kiegészíthessék 
a tanulmányaik során szerzett 
ismereteiket, és megismerjék az 
Európai Unió − különösen az Eu-
rópai Parlament − tevékenységeit. 
A fordítási szakmai gyakorlatok 
színhelye Luxembourg.

Fordítóképzési szakmai gyakorlatok

Az Európai Parlament a kérelmek 
benyújtásának határideje előtt 
felsőfokú tanulmányok folytatásá-
ra jogosító középiskolai bizonyít-
ványt szerzett, illetve már felsőfokú 
tanulmányokat folytató vagy ezzel 
egyenértékű szakmai képzésben 
részesülő fiatalok számára lehe-
tőséget kínál fordítóképzési szak-
mai gyakorlaton való részvételre. 

E gyakornoki helyeket elsősorban 
azon fiatalok számára tartják 
fenn, akiknek képzésük keretében 
kötelező szakmai gyakorlaton kell 
részt venniük. A pályázóknak leg-
később a gyakorlat első napján 
be kell tölteniük 18. életévüket. A 
fordítási szakmai gyakorlatok szín-
helye Luxembourg.
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Tanulmányi látogatások – egyedi kutatások

A tanulmányi látogatások célja, 
hogy a 18  év feletti állampolgá-
rok számára lehetővé tegye eu-
rópai integrációval kapcsolatos 
tanulmányaik elmélyítését. Az 
említett állampolgárok ezenkívül 
az Európai Parlament luxemburgi 
könyvtárában és történeti irattárá-
ban kutatásokat is folytathatnak.

A tanulmányi látogatások maxi-
mális ideje egy hónap. Azok, akik 
az Európai Parlamentnél már foly-
tattak szakmai gyakorlatot, hat hó-
nap eltelte után nyújthatnak be ta-
nulmányi látogatás iránti kérelmet.

Az Európai Parlament a látoga-
tók semmilyen költségét nem téríti 
meg.

Gyakornokság egy európai parlamenti képviselő 
mellett vagy egy képviselőcsoportban

Az európai parlamenti képviselők 
és képviselőcsoportok rendsze-
resen fogadnak gyakornokokat 
Brüsszelben és Strasbourgban. 
Az egyetemi hallgatóknak és a 
friss diplomásoknak lehetőséget 
adnak, hogy első kézből szerez-
zenek tapasztalatot az Európai 
Parlamentben zajló mindennapi 
politikai életről. Néhány európai 
parlamenti képviselő otthoni vá-
lasztókörzetében is fogad gyakor-
nokokat.

Ezek a gyakorlatok – az Euró-
pai Parlament Főtitkársága által 
szervezettektől eltérően – nem 
képezik a Parlament hivatalos 

programjának részét. Elérhetősé-
güket az adott csoportnak vagy 
európai parlamenti képviselőnek 
a gyakornokok ellátására irányu-
ló lehetőségei határozzák meg, 
és a gyakorlatokra nézve a kép-
viselőcsoportok vonatkozó belső 
szabályzata és az egyes európai 
parlamenti képviselők által megál-
lapított szabályok az irányadóak. 
Ennek következtében a gyakorla-
tok időpontja, időtartama, pályá-
zati határideje és díjazása eltérő. 
Ezért azt javasoljuk, közvetlenül 
az érintett európai parlamenti kép-
viselővel vagy képviselőcsoporttal 
lépjen kapcsolatba.
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7 Európai Személyzeti Felvételi Hivatal

Az Európai Személyzeti Felvételi 
Hivatal (EPSO) felelős az európai 
intézmények munkaerő-felvételi el-
járásainak túlnyomó részéért.

Megszervezi a tisztviselőknek szó-
ló versenyvizsgákat és az ideigle-
nes álláshelyekre jelentkező jelöl-
teknek, különösen a szerződéses 
alkalmazottaknak szóló teszteket.

A jelentkezésre vonatkozó összes 
információ megtalálható az EPSO 
honlapján (a http://europa.eu/
epso címen), többek között az 
alábbiak:

• a következő versenyvizsgákat 
tartalmazó előzetes menet-
rend, mely feltünteti az érintett 
szakterületeket és azt, hogy 
milyen nyelveken lehet letenni 
a vizsgát;

• a hivatalos versenykiírások;

• a felvételi eljárás áttekintése;

• portál, ahol a pályázó nyo-
mon követheti jelentkezésének 
alakulását;

• próbatesztek

• ...

A versenyvizsga-kiírásokat az Eu-
rópai Unió Hivatalos Lapjában 
(HL) és az EPSO weboldalán, va-
lamint meghatározott médiafelüle-
teken teszik közzé.

További információkért, kérjük, for-
duljon az EPSO-hoz:

https://epso.europa.eu/contact/
faq/intermediary-page/86_hu

http://europa.eu/epso
http://europa.eu/epso
https://epso.europa.eu/contact/faq/intermediary-page/86_hu
https://epso.europa.eu/contact/faq/intermediary-page/86_hu
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Ha felkerül egy tartaléklistára, bár-
melyik európai intézmény felveheti 
Önnel a kapcsolatot. A szakmai 
önéletrajza iránt érdeklődő osztá-
lyok rendszerint behívják felvételi 
elbeszélgetésre.

Az EPSO nem foglalkozik a parla-
menti asszisztensek és az Európai 
Parlament képviselőcsoportjai sze-
mélyzetének felvételével.
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8 Munkakörnyezet

A szakmai fejlődés számtalan 
lehetősége, a multikulturális mun-
kahelyi környezet, ahol mind 
a 24 hivatalos nyelvet használják, 
valamint a magánélet és a munka-
végzés közötti jó egyensúly csak 
néhány az Európai Parlamentnél 
végzett munka előnyei közül, ahol 
nagy hangsúlyt fektetnek az esé-
lyegyenlőségre, sokféleségre, az 
alkalmazottak jólétére és a környe-
zetre. .

Európai parlamenti alkalmazott-
ként az uniós egészségbiztosítási 

rendszer fedezi társadalombizto-
sítását (betegség- és balesetbiz-
tosítás, nyugdíj, adók), valamint 
pályafutása során testre szabott 
képzésekben részesülhet, és a 
Parlament személyzeti politikája 
ösztönzi a szakmai mobilitást is. 
Ezen túlmenően lehetősége nyílik 
arra, hogy gyermekeit beírassa a 
Parlament bölcsődéjébe és az Eu-
rópai Iskolába.

Az Európai Parlament alkalma-
zottainak javadalmazását az 
Európai Unió tisztviselőinek sze-
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mélyzeti szabályzata és az Euró-
pai Unió egyéb alkalmazottaira 
vonatkozó alkalmazási feltételek 
szabják meg, amelyek minden 
európai intézményre alkalmazan-
dók. A díjazás része egy alapfi-
zetés, melynek mértéke a felvé-
telkor megállapított besorolási 
fokozathoz és fizetési fokozathoz 
kötött, illetve a személyes körül-
ményektől függően különböző 
egyéb juttatásokat tartalmazhat 
(külföldi munkavégzési támoga-
tás, családi pótlékok stb.). A bé-
rekre az európai uniós adó- és 
társadalombiztosítási járulékok 
vonatkoznak.

Összegzés
Az Európai Parlamenthez való 
felvétel számos különféle területen 
kínál Önnek izgalmas pályafutási 
lehetőségeket. Ragadja meg az 
alkalmat! Egyedi, kulturálisan sok-
színű, nemzetközi munkakörnyezet 
várja!

Az Európai Parlamentnek kiváló 
szaktudásra van szüksége a legkü-
lönbözőbb területeken, és változa-
tos szakmai profilú jelölteket keres. 
Ön is részese akar lenni minden-
nek?

Mire vár? Jelentkezzen az Európai 
Parlamenthez még ma!
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