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számú, 469 aláírást tartalmazó petíció az Európai Unió intézményeinek 
szerződéses alkalmazottairól

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki a „SID” főtitkára, kifogásolja az alkalmazási feltételeket és a 
munkakörülményeket, amelyeket az Európai Unió intézményei kínálnak a szerződéses 
alkalmazottaknak. A petíció benyújtója rámutat, hogy a szerződéses alkalmazottaktól eltérően 
az ideiglenes alkalmazottak ugyanolyan, az alapszabályban rögzített jogosultságokkal 
rendelkeznek, mint az állandó alkalmazottak, és lehetőségük van részt venni a belső 
versenyvizsgákon is. Mivel a petíció benyújtójának véleménye szerint a jelen ügyben 
nyilvánvalóan megsértik az Európai Uniónak a megkülönböztetés tilalmára vonatkozó elveit, 
az Európai Unió alapjogi chartáját és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről szóló, 111. számú 
egyezményében szereplő tilalmát, ezért az Európai Parlament intézkedését kéri tekintettel a 
szerződéses alkalmazottak törvény által biztosított jogainak megvédésére.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. május 25. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. október 26.
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„A petíció

A petíció benyújtója a SID ("Solidarity, Independence, Democracy") munkavállalói 
szakszervezet főtitkára. A COM/INT/EU10/08/AST1, COM/INT/EU10/08/AST3, 
COM/INT/EU10/08/AD5, COM/INT/EU10/08/AD9 és COM/INT/EU10/08/AD12 belső 
versenyvizsgák eltörlését vagy az azokban meghatározott részvételi feltételek – melyek célja, 
hogy a jogosultsági kritériumokat az állampolgárságuktól vagy a szerződés jellegétől 
függetlenül valamennyi tisztviselőre és alkalmazottra kiterjesszék – módosítását kéri a 
következő megállapítások alapján:

a) ezek a versenyvizsgák diszkriminatívak a bővítés előtti uniós tagállamok (a 
továbbiakban: EU-15) és a 2007-es bővítés tagállamainak – Bulgária és Románia 
(a továbbiakban: EU-2) – állampolgáraival szemben, mert ők nem felelnek meg a 
jogosultsági feltételeknek;

b) ezek a versenyvizsgák diszkriminatívak a szerződéses alkalmazottakkal szemben, 
mert ők nem felelnek meg a jogosultsági feltételeknek;

c) ezek a versenyvizsgák kétes gyakorlatokat tárnak fel, mivel odavezetnek, hogy egy 
félig automatikus eljárással tisztviselőnek minősítenek szinte valamennyi, az 
Európai Unióhoz 2004. május 1-jén csatlakozott országokból (a továbbiakban: 
EU-10) származó ideiglenes alkalmazottat, holott ezek az ideiglenes alkalmazottak 
soha nem vettek részt az EPSO által szervezett valamely kiválasztási eljárásban, 
hanem a Főigazgatóságuk egyszerűen kiválasztotta őket. 

A versenyvizsgák történeti áttekintése

2004. május 1-jén az Európai Unió tíz új tagállammal bővült. 

2002. június 5-én a Bizottság közleményt fogadott el a Bizottság tevékenységeiről és emberi 
erőforrásairól a kibővített Európai Unióban1. Ez a közlemény meghatározza a bővítés miatt 
szükséges többletlétszámot (és különösen a működési költségvetésből finanszírozott további 
3400, illetve a kutatási költségvetésből finanszírozott 150 munkahely iránti szükségletet). 

2003. február 19-én a Bizottság közleményt fogadott el a Bizottság új tagállamokból 
származó tisztviselőinek a felvételéről2. Ez a közlemény az új tagállamoknak a Bizottság 
igazgatásán belüli képviseletének kérdésével foglalkozik. A közlemény 3441 munkahelyben 
(a közvetlen kutatási tevékenységeken kívül) rögzíti az irányadó célkitűzést, melyeket a 
bővítéskor belépett tagállamok állampolgárai számára kell fenntartani. 

2004. február 23-án a Tanács elfogadta az e csatlakozás alkalmából az Európai Közösségek 
tisztviselőinek felvételére vonatkozó különleges ideiglenes intézkedések bevezetéséről szóló 
401/2004/EK, Euratom rendeletet3. Ezek az intézkedések többek között engedélyezik az 
intézmények számára, hogy a megüresedett munkahelyeket az e célból meghatározott 
munkahelyek számának erejéig és a költségvetési határozatok figyelembevételével kizárólag a 
tíz érintett ország állampolgárai részére tartsák fenn (a személyzeti szabályzat rendelkezésétől 
                                               
1 A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a Bizottság tevékenységeiről és 
emberi erőforrásairól az Európai Unióban (COM(2002)311 végleges). 
2 M. Kinnock közleménye a Bizottságnak a Bizottság új tagállamokból származó tisztviselőinek a 
felvételéről (C(2003)436/5).
3 A Tanács 2004. február 23-i 401/2004/EK, Euratom rendelete, HL L 67., 2004.3.5., 1. o.
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való eltéréssel, amely megtiltja, hogy egy munkahelyet egy adott tagállam állampolgárai 
részére tartsanak fenn)1. Ez az eltérést a 2010. december 31-éig tartó átmeneti időszakban kell 
alkalmazni. 

Két évvel az átmeneti időszak lejárta előtt a Bizottság tényállásfelvételt készített a bővítéskor 
belépett tagállamok állampolgárainak felvételére vonatkozó irányadó célkitűzés elérésének 
előrehaladásáról. E felmérésből kiderül, hogy a Bizottság ténylegesen elérte célkitűzéseit (az 
átmeneti időszak időtartamához képest két évvel korábban), azonban az ideiglenes 
alkalmazottak meglehetősen nagy arányával (26% nagyságrendű). A Parlamentet és a 
Tanácsot tájékoztatták erről a megállapításról2. 

A 2004-es bővítéskor belépett országokból származó ideiglenes alkalmazottak nagy aránya 
többek között azzal függ össze, hogy a felvételek biztosítása érdekében a Bizottság 
rendelkezésére bocsátott sikeres pályázói listák (mennyiségileg, de legfőképpen a különleges 
profilok szempontjából) elégtelenek voltak a globális célkitűzésekhez viszonyítva. Mivel a 
várólisták intézményköziek, a Bizottság nem vehetett fel a tervezettnél több sikeres pályázót. 
Az ideiglenes alkalmazottak nagy aránya azonban idővel összeegyeztethetetlenné válhat a 
szervezeti egység érdekével. Az ugyanis, ha e nagy számú ideiglenes alkalmazott a 
szerződése lejártakor elmegy, egyrészről kihatással lehet a szervezeti egységek megfelelő 
működésére (és egyébként hatalmas tudáscsomagtól fosztja meg őket), másrészt kétségessé 
teheti a 2004. májusi bővítéskor belépett országok állampolgárainak felvétele terén 
meghatározott, fent említett célkitűzések elérését. 

Ezért annak érdekében, hogy fedezze az Európai Unió 2004. május 1-jei bővítésekor belépett 
tíz tagállamból származó állandó tisztviselők iránti szükségletet, az Európai Bizottság 2008. 
november 28-án felvételi teszteket, valamint képesítéseken és vizsgákon alapuló öt belső 
versenyvizsgát szervezett, melyek célja a ciprusi, észt, magyar, lett, litván, máltai, lengyel, 
szlovák, szlovén és cseh állampolgárságú asszisztensek (AST1 és AST3) és tisztviselők 
(AD5, AD9 és AD12, ez utóbbi két esetben osztályvezetői beosztásra történő) kinevezése 
volt. E versenyvizsgák száma a következő: COM/INT/EU10/08/AST1, 
COM/INT/EU10/08/AST3, COM/INT/EU10/08/AD5, COM/INT/EU10/08/AD9 és 
COM/INT/EU10/08/AD12. 

A versenyvizsga-felhívásban a jelentkezési feltételek között szerepelt az, hogy a pályázónak a 
jelentkezések benyújtására kitűzött határidő időpontjában: 

- az Európai Unió 2004. május 1-jei bővítésekor belépett tíz tagállam valamelyike 
állampolgárának kell lennie (Ciprus, Észtország, Lettország, Litvánia, Magyarország, 
Málta, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia és Cseh Köztársaság);

- a Bizottság vagy a hozzá tartozó szervezeti egységek olyan tisztviselőjének vagy 
ideiglenes alkalmazottjának kell lennie, aki az Európai Közösségek tisztviselőinek 
személyzeti szabályzata (a továbbiakban: a személyzeti szabályzat) 35. cikke szerinti 
„aktív foglalkoztatású”, katonai szolgálat miatti szabadság, szülői vagy családi 
okokkal indokolt szabadság, a kirendelés első hat hónapja során „a szervezeti egység 

                                               
1 Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata 27. cikke.
2 Lásd különösen: Commission report on EU-12 Recruitment for the Council and the Parliament 
(Operating establishment plan and offices, for management staff including research budget) State of Play 1 
February 2009 és State of Play 1st September 2008.
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érdekében kirendelt” vagy „kérésére kirendelt” hivatali státuszban tölt be valamely 
munkahelyet. 

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A Bizottság elöljáróban le kívánja szögezni, hogy a személyzeti szabályzatnak megfelelően a 
kinevező hatóság a szabályzat rendelkezéseinek szigorú betartásával gyakorolja a hatáskörét.
Ezen felül igaz ugyan, hogy kiterjedt mérlegelési jogkörrel rendelkezik, de azt mindig 
bírósági felülvizsgálat mellett gyakorolja. A petícióban megfogalmazott fontosabb 
kifogásokat tehát e megállapítás fényében kell vizsgálni.

a) A 2004-es bővítés tíz országának állampolgárai számára fenntartott versenyvizsgák

A személyzeti szabályzat egyik alapelve az, hogy a kinevező hatóság kizárólag a szervezeti 
egység érdekében jár el. Ennek megfelelően a belső versenyvizsga szervezéséről szóló döntést 
nem annak figyelembevételével hozzák meg, hogy az érintett személyek a Közösségek 
tisztviselőjévé kívánnak válni. Éppen ellenkezőleg, a jelen esetben releváns jogalapnak 
minősülő személyzeti szabályzat 29. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy „mielőtt egy 
intézmény egy üres beosztását betöltené”, a kinevező hatóság mérlegeli, hogy tartsanak-e 
belső versenyvizsgát, miután megvizsgálta, hogy a beosztás betölthető-e áthelyezéssel, 
[minősítéssel] vagy előléptetéssel. 

Jelen esetben a betöltendő beosztások az EU-10 állampolgárainak felvételére fenntartott 
beosztások. A kinevező hatóság, miután megállapította, hogy az intézmény EU-10 
országokból származó tisztviselőinek száma jóval alacsonyabb volt az EU-10 állampolgárai 
számára fenntartott beosztások számánál, úgy döntött, hogy belső versenyvizsgát tart. 
Magától értetődő, hogy egy ilyen versenyvizsga (melynek célja, hogy EU-10 állampolgár 
tisztviselőket nevezzenek ki) részvételi feltételei között szerepelnie kellett az EU-10 
állampolgárság feltételének.

Természetesen felvethetjük a kérdést, hogy a Bizottság milyen okokból nem tartott hasonló 
versenyvizsgát az EU-15 és/vagy az EU-2 állampolgárai esetében.

Az EU-15 állampolgárai esetében a válasz egyszerű. A kizárólag az EU-15 állampolgárai 
részére fenntartott versenyvizsga ellentétes lenne a személyzeti szabályzattal. A szóban forgó 
öt versenyvizsga megtartását a fent említett 401/2004/EK, Euratom rendelet tette lehetővé. 
Nincs olyan hasonló rendelet, amely az EU-15 állampolgárai számára fenntartott 
versenyvizsga megtartását lehetővé tenné. Az említett rendelet 2. cikke szerint a Bizottság 
csak az Unió 2004. május 1-je előtt érvényes 11 hivatalos nyelvén tarthat versenyvizsgákat. 
Ezzel szemben egy ilyen versenyvizsga nem zárhatja ki a szóban forgó 10 ország 
állampolgárainak részvételét (ráadásul e 10 országból kettőnek a 11 nyelv egyike a hivatalos 
nyelve).

Ugyanakkor nem lenne indokolt versenyvizsgát tartani az EU-15 országok 11 nyelvén. 
Egyrészt az EU-15-ből származó AT2b (1,26%) és AT2d (0.47%) besorolású ideiglenes 
alkalmazottak aránya nem éri el a Bizottság létszámtervében engedélyezett összes állandó 
beosztás 3%-ának megfelelő határértéket, melyet a Bizottság az ideiglenes alkalmazottak 
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alkalmazásáról szóló határozatában rögzített1. Másrészt az elkövetkezendő évek során a
felvételi igények kielégíthetők a versenyvizsgák EU-15-ből származó sikeres pályázóinak 
jelenleg rendelkezésre álló várólistáiból. 

Az EU-2 állampolgárok esetében a helyzet valamivel összetettebb. Ugyanis az EU-2-ből 
származó ideiglenes alkalmazottaknak az EU-2 állampolgárok által betöltött munkahelyek 
számához viszonyított aránya (40%) még az EU-10 állampolgárok esetében tapasztalt 
aránynál is magasabb. 

A Bizottság ugyanakkor úgy ítélte meg, hogy a jelen stádiumban korai lenne az EU-2 
állampolgárok számára fenntartott belső versenyvizsga megtartásának lehetőségét vizsgálni. 
Bulgária és Románia csak 2007. január 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz (tehát két évvel 
az EU-10 államok után). Ezen felül csak 2011. végén jár le az az átmeneti időszak, amely alatt 
a munkahelyek az EU-2 országok számára fenntarthatók (szemben az EU-10 országokra 
vonatkozó 2010-zel). Végül az EU-2-re vonatkozó (a 2007-2011-es időszakra rögzített) 
felvételi célkitűzéseket még nem érték el. A Bizottság tehát jelenleg nem zárja ki az EU-2 
állampolgárok számára fenntartott versenyvizsga megtartását, de úgy véli, hogy ezt a kérdést 
akkor kell megvizsgálni, amikor a tényleges helyzet világosabb lesz.

A fentiekre tekintettel a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az állampolgárság tekintetében nem 
kell módosítani a szóban forgó versenyvizsgákra vonatkozó részvételi feltételeket.

b) A tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára fenntartott versenyvizsgák 

A vitatott jogosultsági feltétel (vagyis az, hogy csak tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak 
jogosultak részt venni a szóban forgó öt belső versenyvizsgán, tehát többek között a 
szerződéses alkalmazottak kizárásával) nem a kinevező hatóság döntésének az eredménye. Itt 
a személyzeti szabályzat közvetlen alkalmazásáról van szó, amelynek 29. cikke kimondja, 
hogy egy intézmény üres beosztásának betöltése érdekében a kinevező hatóság (…) mérlegeli, 
hogy „tartsanak-e az intézményen belüli versenyvizsgát, amelyen kizárólag a tisztviselők és 
az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikkében 
meghatározott ideiglenes személyzet vehet részt”. 

Mivel a személyzeti szabályzat egyik rendelkezéséről van szó, a Bizottságnak nem volt más 
választása, mint hogy azt alkalmazza (és hogy a szóban forgó versenyvizsgákat kizárólag a 
tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára nyissa meg). Ebben a kérdésben tehát nem 
kell helyt adni a petíciónak.

A Bizottság egyébként hangsúlyozni kívánja, hogy a személyzeti szabályzat e rendelkezése 
nem diszkriminatív a szerződéses alkalmazottakkal szemben. Ugyanis az Európai Közösségek 
egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikkének megfelelően az ideiglenes 
alkalmazottak és a tisztviselők egyaránt olyan munkahelyet töltenek be, amely szerepel a 
költségvetésnek az egyes intézményekre vonatkozó fejezetéhez csatolt létszámtervben. Ez 
nem érvényes a szerződéses alkalmazottakra (akik díjazása az előirányzatokból történik, és 
nem töltenek be a létszámtervben szereplő munkahelyet).

                                               
1 Az ideiglenes alkalmazottak új felvételi és foglalkoztatási politikájáról szóló, 2008. április 28-i 
C(2004)1597/7 bizottsági határozat 3. cikke. A számszerűsített adatok a 2009. január 1-jei állapotot tükrözik.
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Ebből a megállapításból az következik, hogy a belső versenyvizsgán való sikeres részvétel 
esetén az intézmény egyszerűen kinevezheti a szóban forgó ideiglenes alkalmazottat a saját 
beosztásába vagy egy másik beosztásba (de ebben az esetben az ideiglenes alkalmazottnak el 
kell hagynia az általa betöltött beosztást). Nem ez a helyzet áll fenn egy versenyvizsgán 
sikeresen részt vevő szerződéses alkalmazott kinevezése esetén, amelyhez – mint bármely 
más sikeres külső pályázó esetében – egy üres beosztást kell igénybe venni. 

Amint azt a fentiekben jeleztük, a szóban forgó esetben az EU-10 állampolgárai számára 
fenntartott összes munkahelyet betöltötték (háromnegyed részben tisztviselőkkel, egynegyed 
részben pedig ideiglenes alkalmazottakkal). Ebből az következik, hogy – ha csak nem akarják 
emelni az EU-10 állampolgárai számára fenntartott munkahelyek számát vagy nem akarnak 
idő előtt elbocsátani olyan EU-10 országból származó ideiglenes alkalmazottakat, akik nem 
vettek részt vagy nem mentek át valamely versenyvizsgán – nincsenek olyan, az EU-10 
állampolgárai számára fenntartott munkahelyek, amelyeket a belső versenyvizsgára bejutott (a 
szóban forgó esetben nem ez a helyzet) és ott megfelelt szerződéses alkalmazott kinevezésére 
lehetne igénybe venni.

c) A kétes gyakorlatokkal kapcsolatos állítások 

A Bizottság úgy véli, hogy a petíció utolsó része csak egy sor megalapozatlan állítást és vádat 
tartalmaz.  

A petíció benyújtója először is azt állítja, hogy az elmúlt négy év folyamán véglegesített 4000 
EU-12 tisztviselőből 1200 ideiglenes alkalmazottként kezdte a pályafutását. A Bizottság nem 
tudja, hogy a petíció benyújtója honnan vette ezeket a számokat. Mindenesetre 
megjegyzendő, hogy 2009. február 1-jén (a petíció február 20-i keltezésű) a Bizottság EU-12 
tisztviselőinek száma (véglegesített tisztviselők és gyakornokok) nem 4000, hanem 2945 volt 
(amint az a fent említett jelentésből kitűnik). A Bizottság által 2004 óta felvett, az EU-12-ből 
származó ideiglenes alkalmazottak összlétszáma 15581, és 2009. február 1-jén közülük 1166 
volt még ideiglenes alkalmazott (ami azt jelenti, hogy kevesebb, mint 300 tisztviselő volt 
korábban ideiglenes alkalmazott). Tehát messze elmaradunk attól az 1200 tisztviselőtől, aki 
korábban ideiglenes alkalmazott lett volna, mint ahogy azt a petíció benyújtója tévesen állítja.

A petíció továbbá azt hangoztatja, hogy az a tény, hogy ezek a tisztviselők (a tisztviselővé vált 
1200, a valóságban kevesebb, mint 300 fő) ideiglenes alkalmazottként kezdték a 
pályafutásukat a Bizottságnál, kétes gyakorlatot („malpractice”) takar. 

Az EU-12 állampolgárok felvétele érdekében tartott versenyvizsgák a mai napig mind 
általános versenyvizsgák voltak. Ezért a Bizottság nem igazán érti a petícióban 
megfogalmazott kritika élét, és ezeket a versenyvizsgát követően tisztviselőnek kinevezett 
ideiglenes alkalmazottakkal szemben megfogalmazott állításokat rágalmazásnak tartja.

A petíció ezen felül azt állítja, hogy a szóban forgó belső versenyvizsgák oda vezetnek, hogy 
az ideiglenes alkalmazottak többsége („most”) életre szólóan munkát kap. Az állítás itt is 
nagyon távol áll a valóságtól. Ugyanis, először is az öt versenyvizsgával érintett nyertes 

                                               
1 2009. júniusi helyzet - forrás: sysper és sysper2.
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pályázók száma (550 fő) nem éri el a potenciálisan érintett EU-10 ideiglenes alkalmazottak 
számát (7931). Másodsorban ezek a versenyvizsgák a tisztviselők számára is elérhetőek, és a 
jelentkezők összlétszáma (1952) valóban jóval meghaladta a célként meghatározott nyertesek 
számát (550), ami a siker statisztikai valószínűségét négyből egy körülire helyezi (vagyis a 
„többségnél” jóval kevesebbre).

A petíció végül azt állítja, hogy ezeket az ideiglenes alkalmazottakat anélkül nevezték ki 
tisztviselőnek, hogy a képesítéseiket alapos vizsgálatnak vetették volna alá. A petícióban 
megfogalmazott kritikák ebben az esetben sem jogosak. A petícióban jelzetteknek 
megfelelően igaz, hogy a szóban forgó ideiglenes alkalmazottakat formális kiválasztási eljárás 
nélkül vették fel. Viszont a Bizottság többek között ebből az okból ragaszkodott ahhoz, hogy 
az említett öt belső versenyvizsgát ugyanolyan szabályok szerint tartsák meg, mint az 
általános versenyvizsgákat. A Bizottság ugyanis egyrészt az EPSO-t bízta meg e belső 
versenyvizsgák végrehajtásával, másrészt a belső vizsgák szabályait (a vizsgák jellegét és 
nehézségi fokát) és az „általános” jelentkezési feltételeket (tehát azokat, amelyek nem 
kapcsolódnak a versenyvizsga belső jellegéhez) ugyanazon szabályok alapján állapították 
meg, mint az EU-10 külső versenyvizsgák esetében. 

A versenyvizsgák megtartásának komolyságát jól szemlélteti a COM/INT/EU10/08/AST1 
lebonyolítása, amelynél a jelentkezők száma viszonylag alacsony volt (196 jelentkező a 
kívánt 170 nyertes helyre). A számítógépes teszt és az írásbeli vizsga után már csak 86 
jelentkező maradt. Ezek a számok azt bizonyítják, hogy a szóban forgó versenyvizsgák valódi 
vizsgát jelentenek, és hogy e versenyvizsgák nyertesei bebizonyították alkalmasságukat arra, 
hogy a Közösségek tisztviselőivé váljanak. 

Következtetések

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy ennek a petíciónak nem kell helyt adni.  

Mindegyik bővítést különleges intézkedések kísérnek, amelyek célja az, hogy a csatlakozó 
tagállamok állampolgárainak megfelelő képviselete meglehetősen rövid időn belül 
megvalósuljon az intézményekben. A tapasztalat azt mutatja, hogy ezek az intézkedések 
gyakran negatív reakciókat váltanak ki azokból a lakosokból, akik kimaradnak ezekből a 
„pozitív” intézkedésekből. Mindazonáltal sajnálatos, hogy az ilyen reakciók – mint a jelen 
esetben is – alaptalan állításokba torkollanak.”

                                               
1 A jogosult ideiglenes alkalmazottak becsült száma: a Bizottságnál lévő EU-10 ideiglenes alkalmazottak 
száma 2008. június végén (azaz 6 hónappal a jelentkezések benyújtásának ideje előtt) – forrás: Data Warehouse.


