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A NEMZETI SZAKÉRTİK EURÓPAI PARLAMENTHEZ TÖRTÉNİ 
KIHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

AZ ELNÖKSÉG 2009. MÁJUS 4-I HATÁROZATA 
 
 
Az Elnökség, 
 
- tekintettel az Európai Parlament Eljárási Szabályzata 22. cikkére, 
 
- a Jogi Szolgálattal folytatott konzultációt követıen, 
 
- mivel: 
 
 
(1) A kihelyezett nemzeti szakértık (KNSZ) az Európai Parlament szolgálatába állítják magas 

szintő szakmai tudásukat és tapasztalataikat, különösen olyan területeken, ahol a szükséges 
szakértelem nem áll azonnal rendelkezésre. 

 
(2) Támogatni kell az európai politikákkal kapcsolatos szakmai tudás- és tapasztalatcserét a 

tagállamok nemzeti közigazgatásaiban dolgozó szakértıknek az Európai Parlament 
intézményeibe történı ideiglenes kihelyezésével is. 

 
(3) A KNSZ-eknek elsısorban az Európai Unió tagállamainak parlamentjeibıl kell 

kikerülniük, de jöhetnek a tagállamok, illetve az EFTA-nak az Európai Gazdasági 
Térséghez tartozó államai, a tagjelölt országok, illetve harmadik országok nemzeti, 
regionális vagy helyi közigazgatásából, vagy ezekhez tartozó szerveitıl. Jöhetnek továbbá 
nemzetközi közjogi szervezetektıl is, amennyiben bizonyítják az e szervekhez főzıdı 
munkaviszonyukat. 

 
(4) A KNSZ-eknek a jelen szabályokba foglalt jogainak és kötelezettségeinek biztosítaniuk 

kell, hogy a KNSZ-ek kizárólag az Európai Parlament érdekeit szem elıtt tartva végezzék 
feladataikat. 

 
(5) Tekintettel feladataik ideiglenes jellegére és különleges jogállásukra, elı kell írni, hogy a 

KNSZ-ek nem gyakorolhatják az Európai Parlament közjogi elıjogaiból eredı hatáskörök 
egyikét sem. 

 
(6) A KNSZ-ek alkalmazásának valamennyi feltételét meg kell határozni. 
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A KÖVETKEZİ HATÁROZATOT HOZZA: 
 

I. fejezet - Általános rendelkezések 
 
 
1. cikk - Hatály 
 
1. E szabályok rendelkezéseit kell alkalmazni azon nemzeti szakértıkre, akiket az Európai 

Unió tagállamai, az EFTA-nak az Európai Gazdasági Térséghez tartozó tagállamai (a 
továbbiakban: EGT-tagállamok), a tagjelölt államok, illetve harmadik országok 
nemzeti, regionális vagy helyi közigazgatása, vagy ezekhez tartozó szerve helyez ki az 
Európai Parlamenthez, (a továbbiakban: kihelyezett nemzeti szakértık - KNSZ). 
Vonatkozik továbbá azokra a szakértıkre, akiket valamely nemzetközi közjogi 
szervezet helyez ki, amennyiben bizonyítják a kérdéses szervezettel fennálló 
munkaviszonyukat. 

 Az elızı albekezdéstıl eltérve, a vegyes bizottság véleményének kikérése után, a 
fıtitkár kivételesen engedélyezheti valamely non-profit kutatószervezet vagy 
kutatóintézet szakértıjének az Európai Parlamenthez történı kihelyezését. Az ilyen 
kihelyezések csak azokra az esetekre korlátozódhatnak, amikor az Európai Parlament 
érdeke indokolja a specifikus ismeretekkel rendelkezı szakértık ideiglenes bevonását. 

 
2. Az e szabályok rendelkezéseinek hatálya alá esı személyeknek a kihelyezésük 

idıtartama alatt is fennáll a munkaviszonyuk a munkáltatójukkal, javadalmazásukat is 
ez utóbbitól kapják. 

 
3. A KNSZ-ek csak valamely tagállam állampolgárai közül kerülhetnek ki, e feltétel alól 

az Európai Parlament fıtitkára adhat felmentést. Az Európai Parlament a KNSZ 
alkalmazásakor ügyel a földrajzi és a nemek közötti egyensúlyra, és az esélyegyenlıség 
elvének tiszteletben tartására. 

 
4. Nincs szükség felmentésre az olyan KNSZ-ek alkalmazásához, akiket valamely EGT-

tagállamból helyeznek ki a küldı országukkal megkötött megállapodás keretében, és az 
adott megállapodásban meghatározott ad hoc feltételeknek megfelelıen. Ugyanez 
vonatkozik a tagjelölt államokra, amennyiben létezik ad hoc megállapodás az adott 
ország és az Európai Parlament között. 

 
5. A kihelyezés az Európai Parlament fıtitkára és az érintett ország állandó képviselete 

vagy adott esetben a munkáltató közti levélváltás révén történik. Az EGT-tagállamok 
esetében a levélváltás az EFTA titkárságával történik, harmadik országok esetében 
pedig az illetékes diplomáciai képviseletekkel. 

 A levélváltás keretében megküldik e szabályok másolatát is. 
6. A szabályokban férfiakra történı utalásokat egyúttal nıkre vonatkozó utalásokként is kell 

tekinteni (és fordítva), kivéve ha a szövegösszefüggés egyértelmően másként nem 
követeli. 

 
2. cikk - Költségtérítés nélküli kihelyezett nemzeti szakértık 
 
E szabályok alkalmazásában „költségtérítés nélküli kihelyezett nemzeti szakértınek” minısül az 
a KNSZ, akinek kihelyezési költségeihez az Európai Parlament nem járul hozzá. 
 
A költségtérítés nélküli KNSZ-eket valamely tagállam, tagjelölt állam vagy nemzetközi 
szervezet közigazgatása helyezheti ki, az Európai Parlament tisztviselıivel vagy a 
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képviselıcsoportok ideiglenes alkalmazottaival fennálló kölcsönös és egyidejő cserekapcsolat 
keretében, ugyanannyi idıre, mint amennyire az Európai Parlament tisztviselıje vagy a 
képviselıcsoportok ideiglenes alkalmazottja a rendelkezésükre áll, az Európai Parlament 2005. 
március 7-i, a tisztviselık és a képviselıcsoportok ideiglenes alkalmazottai rendelkezésre 
bocsátásáról szóló szabályzatának megfelelıen. 
 
Az érintett tagállammal kötött megállapodás keretében lehetıség van nemzeti tisztviselık 
költségtérítés nélkül történı kihelyezésére is, legfeljebb négyéves idıtartamra. Az ilyen 
megállapodásoknak tartalmazniuk kell az érintett KNSZ-ek számát és tervezett feladatait. Ezen 
albekezdés vonatkozik a harmadik országok költségtérítés nélküli KNSZ-eire is. 
 
A költségtérítés nélküli KNSZ-ek esetében, az 1. cikk (5) bekezdésében említett levélváltásnak 
tartalmaznia kell azt, hogy a 15. cikk (1) és (2) bekezdésében, valamint a 16. cikkben említett 
juttatások nem kerülnek kifizetésre, és hogy a 18. és 17. cikkben említett utazási és költözési 
költségeket nem térítik meg. 
 
 
3. cikk - A kihelyezés idıtartama 
 
1. A kihelyezés kezdeti idıtartama nem lehet rövidebb hat hónapnál és nem lehet hosszabb 

két évnél. A kihelyezést több alkalommal is meg lehet hosszabbítani, de teljes 
idıtartama nem haladhatja meg a négy évet. Az érintett fıigazgatóság kérésére és 
amennyiben a szolgálat érdekei úgy kívánják, a fıtitkár a négyéves idıszak végén 
kivételesen egy vagy több alkalommal engedélyezheti a kihelyezés meghosszabbítását, 
maximum két évre. 

 
 Az elızı albekezdéstıl eltérve, a fıtitkár kivételesen engedélyezheti valamely KNSZ 

Európai Parlamenthez történı kihelyezését hat hónapnál rövidebb idıre is. 
 
2. A tervezett kihelyezési idıt az 1. cikk (5) bekezdésében említett levélváltás keretében 

kell meghatározni. Ugyanezt az eljárást kell alkalmazni a kihelyezési idı 
meghosszabbítása esetén is.  

 
3. Az a KNSZ, akit korábban már kihelyeztek az intézményhez, egy második alkalommal 

is kihelyezhetı, a második kihelyezés idıtartamát is az e cikk (1) bekezdése 
rendelkezéseinek megfelelıen kell meghatározni, az alábbi feltételek mellett: 

 
a) a KNSZ-nek továbbra is meg kell felelnie a kihelyezhetıség feltételeinek; 

 
b) a korábbi kihelyezés vége és az újabb kihelyezés kezdete között legalább hat 

évnek kell eltelnie, amennyiben az elsı kihelyezést követıen a KNSZ szerzıdéses 
viszonyban állt az Európai Parlamenttel, úgy a hatéves idıszakot e szerzıdés 
végétıl kell számítani. 

 
 A b) pont által elıírt feltétel nem zárja ki annak lehetıségét, hogy az Európai Parlament 

elfogadja egy olyan KNSZ kihelyezését, akinek elsı kihelyezése négy évnél rövidebb 
ideig tartott, ekkor azonban az újabb kihelyezés idıtartama nem lehet hosszabb a 
négyéves határ eléréséig fennmaradó idınél, ez azonban nem sértheti a kihelyezésnek az 
(1) bekezdésben foglalt, két évvel történı meghosszabbításának lehetıségét. 
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4. cikk - A kihelyezés helye 
 
A KNSZ-eket a Parlament bármelyik munkahelyszínére ki lehet helyezni. 
 
 
5. cikk - Feladatok 
 

1. A KNSZ-ek segítik az Európai Parlament tisztviselıi, illetve az ideiglenes 
alkalmazottak munkáját, és elvégzik a rájuk bízott feladatokat. 

 
2. A KNSZ csak akkor vesz részt kiküldetéseken illetve üléseken, ha az Európai Parlament 

valamely tisztviselıjét vagy ideiglenes alkalmazottját kíséri el, egyedül csupán 
megfigyelıként, tájékozódási céllal vehet részt ezeken. 

 
 Bizonyos kivételes körülmények esetén, megbizonyosodva afelıl, hogy semmilyen 

összeférhetetlenség nem áll fenn, az érintett szolgálat fıigazgatója eltérhet ettıl a 
szabálytól a KNSZ-nek adott egyedi felhatalmazás alapján. A KNSZ semmilyen 
körülmények között nem képviselheti az Európai Parlamentet azzal a céllal, hogy 
pénzügyi vagy egyéb kötelezettséget vállaljon, illetve tárgyalást folytasson annak 
nevében. 

 
3. Kizárólag az Európai Parlament felelıs a KNSZ által végzett munka eredményeinek 

értékeléséért, és az ebbıl eredı okiratok aláírásáért. 
 
4. Az Európai Parlament érintett szolgálatai, a KNSZ munkáltatója és a KNSZ a 

kihelyezés idıtartama alatt a KNSZ feladatait illetıen igyekeznek a lehetı legteljesebb 
mértékben elkerülni az összeférhetetlenségi helyzeteket és azok látszatát is. Ennek 
érdekében az a szolgálat, ahová a KNSZ-t kihelyezik, kellı idıben értesíti a KNSZ-t és 
annak munkáltatóját a tervezett feladatokról, és írásos nyilatkozatot kér mindkettıjüktıl 
arra vonatkozóan, hogy nem látnak olyan okot, ami miatt a KNSZ ne végezhetné el a 
tervezett feladatokat. A KNSZ-nek nyilatkozatot kell tennie arról is, ha potenciális 
összeférhetetlenséget lát a családi állapotából eredı bizonyos körülmények és a 
kihelyezése során várhatóan rá háruló feladatok elvégzése között. Ez a nyilatkozat 
kiterjed családtagjai szakmai tevékenységére, és saját, valamint családtagjai fontos 
pénzügyi érdekeltségeire is. 

 
 A munkáltató és a KNSZ vállalják, hogy azon szolgálat fıigazgatójának, ahová a 

KNSZ-t beosztották, jeleznek minden olyan, a kihelyezés során beálló változást, ami 
összeférhetetlenségre adhat okot vagy annak kialakulásához vezethet.  

 
 A KNSZ-t befogadó szolgálat irattárában megırzi, és kérésre a fıtitkár vagy a 

Személyzeti Fıigazgatóság illetékes szolgálatának rendelkezésére bocsátja a levélváltás 
másolatát. 

 
5. Amennyiben a fıigazgatóság, ahová a KNSZ-t ki kell helyezni, úgy véli, hogy a 

tevékenység jellege különleges biztonsági óvintézkedéseket igényel, a KNSZ 
kihelyezése elıtt be kell szerezni a biztonsági engedélyt.  

 
6. Amennyiben a KNSZ nem tartja tiszteletben a (2), (3) és (4) bekezdés értelmében rá 

háruló kötelezettségeket, az Európai Parlament a 9. cikk alapján megszüntetheti a 
KNSZ kihelyezését.  
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6. cikk - Jogok és kötelezettségek 
 
1. A kihelyezés idıtartama alatt: 
 

a) a KNSZ feladatainak elvégzése során és viselkedésében kizárólag az Európai 
Parlament érdekeit tartja szem elıtt;  

 
b) a KNSZ tartózkodik minden olyan cselekedettıl, különösképpen a nyilvánosság 

elıtt történı véleménynyilvánítástól, ami káros hatással lehet megbízásának 
méltóságára; 

 
c) minden olyan KNSZ, aki feladatainak végzése közben – függetlenségét 

veszélyeztetı módon – kénytelen véleményt nyilvánítani valamely ügyben, 
melynek kezeléséhez vagy megoldásához személyes érdeke főzıdik, köteles 
értesíteni az ıt befogadó szolgálat vezetıjét;  

 
d) a KNSZ sem egyedül, sem másokkal közremőködve nem hoz és nem hozat 

nyilvánosságra a Közösségek tevékenységével kapcsolatos szöveget, hacsak az 
Európai Parlament hatályos szabályai és feltételei alapján nem kapott arra 
engedélyt. Az engedély megadását csak abban az esetben lehet visszautasítani, ha 
a tervezett kiadvány sérti a Közösségek érdekeit; 

 
e) a KNSZ által a feladatai gyakorlása során elvégzett munkából eredı valamennyi 

jog átszáll a Közösségekre;  
 

f) a KNSZ köteles a kihelyezés helyén tartózkodni, vagy attól olyan távolságban, 
hogy az ne akadályozza feladatai elvégzésében; 

 
g) a KNSZ köteles segítséget nyújtani és tanácsokat adni azon feljebbvalóinak, akik 

mellé kihelyezik, és e feljebbvalók elıtt felelısséggel tartozik a rábízott 
feladatokat illetıen; 

 
h) a KNSZ nem fogadhat el utasítást munkáltatójától vagy nemzeti közigazgatásától. 

Nem végezhet semmilyen munkát sem a munkáltatójának, sem a nemzeti 
közigazgatásának, sem egyéb személynek, magánvállalatnak vagy 
közigazgatásnak.  

 
2. Kihelyezése során és azt követıen a KNSZ köteles a legteljesebb titoktartást tanúsítani 

a munkája során tudomására jutott tényekkel és információkkal kapcsolatosan; 
semmilyen formában sem adhat ki nem nyilvánosságra szánt dokumentumot vagy 
információt olyan személynek, aki nem jogosult azok megismerésére, és ilyen 
dokumentumot vagy információt nem használhat fel saját személyes hasznára. 

 
3. Amennyiben a KNSZ kihelyezése során nem tartja tiszteletben az (1) és (2) bekezdés 

rendelkezéseit, az Európai Parlament a 9. cikk értelmében megszüntetheti kihelyezését. 
 
4. Kihelyezésének lejárta után a KNSZ továbbra is köteles tisztességesen és titoktartással 

viselkedni, amikor a rábízott új feladatokat végzi, vagy bizonyos megbízatást, illetve 
juttatást fogad el.  
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 Ennek érdekében, a kihelyezését követı három év során, a KNSZ haladéktalanul 
tájékoztatja az Európai Parlamentet a munkáltatójától kapott olyan megbízatásokról és 
feladatokról, melyek összeférhetetlenek lehetnek a kihelyezése során rábízott 
feladatokkal. 

 
 

7. cikk – Szakmai tapasztalat és nyelvismeret 
 
1. Ahhoz, hogy az Európai Parlamenthez kihelyezzék, a KNSZ-nek olyan, legalább 

hároméves fıállásban szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie a közigazgatási, 
tudományos, technikai, tanácsadói vagy ellenıri munkakörök valamelyikében, melyek 
az Európai Közösségek tisztviselıinek személyzeti szabályzatában és a Közösségek 
egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek által meghatározott AD 
beosztási csoporthoz tartozó feladatokkal egyenértékő. A KNSZ munkáltatója a 
kihelyezést megelızıen az Európai Parlament rendelkezésére bocsátja a szakértı 
munkáltatói igazolását, mely a megelızı 12 hónapra vonatkozik. 

 
2. A KNSZ-nek a rábízott feladatok végrehajtásához egy közösségi nyelv alapos 

ismeretével és egy második közösségi nyelv kielégítı ismeretével kell rendelkeznie. 
Egy harmadik ország KNSZ-ének a rábízott feladatok végrehajtásához egy közösségi 
nyelv alapos ismeretével kell rendelkeznie. 

 
 

8. cikk – A kihelyezés megszakítása 
 
1. Az Európai Parlament fıtitkára engedélyezheti a kihelyezési idıszak megszakítását, és 

az illetékes fıigazgatóság véleményének kikérését követıen meghatározhatja az erre 
vonatkozó feltételeket. A kihelyezés megszakításainak idıtartama alatt 

 
a) nem járnak a 15. cikkben megjelölt juttatások; 

 
b) a 17. és 18. cikkben megjelölt költségeket csak abban az esetben térítik meg, ha a 

megszakítást az Európai Parlament kérte, 
 
2. Az Európai Parlament tájékoztatja a KNSZ munkáltatóját. 
 
 

9. cikk – A kihelyezés megszőnése 
 

1. A (2) bekezdés rendelkezéseire is figyelemmel az Európai Parlament fıtitkára három 
hónapos felmondási idı mellett megszőntetheti a kihelyezést az illetékes fıigazgatóság 
vagy a KNSZ munkáltatója kérésére, valamint a fenti felmondási idı és a fıtitkár 
jóváhagyása mellett a KNSZ kérésére. 

 
2. Egyes kivételes esetekben a kihelyezés felmondási idı nélkül megszüntethetı: 
 

a) a KNSZ munkáltatója által, amennyiben a munkáltató alapvetı érdekei ezt 
megkívánják; 

 
b) az Európai Parlament fıtitkára és a munkáltató megegyezése mellett, a KNSZ 

mindkét félhez eljuttatott kérése alapján, amennyiben a KNSZ alapvetı, 
személyes vagy szakmai érdekei ezt megkívánják; 
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c) az Európai Parlament fıtitkára által, amennyiben a KNSZ nem teljesíti az e 

szabályokban foglalt kötelezettségeit. 
 
 Ha a kihelyezés a c) pont értelmében szőnik meg, az Európai Parlament azonnal értesíti 

errıl a munkáltatót. 
 
 

2. fejezet – Munkafeltételek 
 
 
10. cikk - Társadalombiztosítás 
 

1. A kihelyezést megelızıen a nemzeti vagy nemzetközi közigazgatási szerv, ahonnan a 
KNSZ kihelyezésre kerül, igazolja az Európai Parlament felé, hogy a KNSZ-re 
kihelyezése alatt továbbra is az ıt alkalmazó közigazgatási szervre vonatkozó 
társadalombiztosítási jogszabályok érvényesek, és hogy átvállalja a külföldön felmerülı 
költségeket. 

 
2. A KNSZ megbízatásának kezdınapjától balesetbiztosítással rendelkezik. Azon a napon, 

amikor a Személyzeti Fıigazgatóság illetékes szolgálatánál jelentkezik, az Európai 
Parlament átadja neki az alkalmazandó rendelkezések másolatát a kihelyezéshez 
kapcsolódó formalitások elintézése végett. 

 
 
11. cikk – Munkaidı 
 
1. A KNSZ-re a munkaidı tekintetében az Európai Parlamentnél hatályos szabályok 

vonatkoznak.  
 
2. A KNSZ kihelyezése idején mindvégig teljes munkaidıben dolgozik. Valamely 

fıigazgatóság megfelelıen indokolt kérelmére a személyzeti fıigazgató engedélyezheti 
a KNSZ számára a részmunkaidıs munkavégzést a KNSZ munkáltatójának 
hozzájárulását követıen, feltéve, hogy az az Európai Parlament érdekeivel 
összeegyeztethetı. Ebben az esetben az éves szabadság ennek megfelelıen csökken. 

 
3. Engedélyezett részmunkaidı esetén a KNSZ minden hónapban legalább a normál 

munkaidı felét teljesíti. 
 
4. Amennyiben engedélyezi az Európai Parlament azon szolgálata, amelyhez beosztották, 

a KNSZ dolgozhat rugalmas munkaidıben az Európai Parlament tisztviselıire és egyéb 
alkalmazottaira vonatkozó rugalmas munkaidıre vonatkozó belsı rendelkezések 
elfogadásának figyelembevétele mellett. Az engedélyezésrıl tájékoztatni kell a 
Személyzeti Fıigazgatóság illetékes egységét. 

 
 

12. cikk – Betegség miatti távolmaradás 
 
1. Betegség vagy baleset miatti távolmaradás esetén a KNSZ a lehetı leghamarabb értesíti 

egységvezetıjét, és megadja tartózkodási címét. Amennyiben három napnál hosszabb 
ideig marad távol, orvosi igazolást kell bemutatnia, és egy, az Európai Parlament által 
szervezett orvosi vizsgálatnak is alávethetı. 
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2. Amennyiben a betegség vagy baleset miatti három napnál nem hosszabb hiányzások 

száma éves szinten meghaladja a 12 napot, a KNSZ minden további betegség miatti 
hiányzás esetén orvosi igazolást köteles bemutatni. 

 
3. Ha a betegszabadság meghaladja az egy hónapot, vagy a KNSZ által teljesített, 

kihelyezésben töltött idıt, mely két idıszak közül a hosszabbat kell figyelembe venni, 
15. cikk (1) és (2) bekezdésében említett juttatások kifizetése automatikusan 
felfüggesztésre kerül. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a terhességgel kapcsolatos 
betegségre. 

 
 A betegszabadság nem haladhatja meg az érintett KNSZ kihelyezésének idıtartamát. 
 
4. A kihelyezése idején munkájával kapcsolatosan balesetet szenvedett KNSZ 

munkaképtelensége teljes idıszakában a kihelyezés idıtartamának végéig teljes összegő 
juttatásokat kap. 

 
 
13. cikk – Éves szabadság és külön szabadság 
 
1. A KNSZ-nek két és fél munkanapnyi szabadság jár a kihelyezés minden teljes 

hónapjára, azaz naptári évenként összesen 30 nap. 
 
2. A szabadságot elızetesen engedélyeztetni kell azzal a szolgálattal, amelyhez a KNSZ-t 

beosztották. 
 
3. A KNSZ-nek indokolt kérés esetén külön szabadság engedélyezhetı az alábbi 

esetekben: 
 

a) a KNSZ esküvıje esetén: két nap; 
 

b) a házastárs súlyos betegsége esetén: legfeljebb három nap; 
 

c) a házastárs halála esetén: négy nap; 
 

d) közvetlen felmenı ági rokon súlyos betegsége esetén: legfeljebb két nap; 
 

e) közvetlen felmenı ági rokon halála esetén: két nap; 
 

f) gyermek születése esetén: két nap; 
 

g) gyermeke súlyos betegsége esetén: legfeljebb két nap; 
 

h) gyermeke halála esetén: négy nap; 
 
4. A KNSZ munkáltatójának megfelelıen indokolt kérésére 12 hónapos idıszakonként 

legfeljebb két nap fizetett külön szabadságot engedélyezhet az Európai Parlament. A 
kérelmek egyedileg kerülnek elbírálásra. 

 
5. A külön szabadságot a Személyzeti Fıigazgatóságon belül a szabadságokért felelıs 

illetékes egység vezetıje ad azon szolgálat elızetes engedélyével, amelyhez a KNSZ-t 
beosztották. 
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6. Az (1), (3) és (4) bekezdésben meghatározott jogok felsorolása kimerítı jellegő. Nem 

járnak egyebek mellett az utazás idıtartamával, az életkorral és a beosztási kategóriával 
kapcsolatos egyéb jogok. 

 
7. Részmunkaidı esetén az éves szabadság mértéke ennek megfelelıen csökken. 
 
8. Semmilyen visszatérítés nem adható a kihelyezés lejártakor igénybe nem vett éves 

szabadság után. 
 
 
14. cikk – Szülési szabadság 
 
1. Terhesség esetén a KNSZ-nek 20 hét szülési szabadság jár, melynek idejére a 15. 

cikkben megjelölt juttatásokban részesül. 
 
2. A szülési szabadság leteltével a KNSZ napi két óra munkaidı-kedvezményben 

részesülhet, amennyiben szoptatni kívánja gyermekét, a szoptatást tanúsító orvosi 
igazolás alapján. Ebben az esetben a KNSZ-re analóg módon az Európai Parlament 
tisztviselıire vonatkozó, a szoptatási idıszak munkaidı-beosztásával kapcsolatos 
szabályok vonatkoznak. 

 
3. Amennyiben a KNSZ munkáltatója által alkalmazott vonatkozó szabályok hosszabb 

szülési szabadságot írnak elı, a kihelyezést meg kell szakítani arra az idıszakra, amely 
meghaladja az Európai Parlament által elfogadott idıtartamot. 

 
 Amennyiben azt a Parlament érdekei indokolják, a kihelyezést meghosszabbítják a 

kihelyezés megszakításának idıtartamával. 
 
4. A KNSZ adott esetben kérheti kihelyezési idıszakának megszakítását a szülési 

szabadság teljes idıszakára. Ebben az esetben a (3) bekezdés második albekezdése 
alkalmazandó. 

 
 

3. fejezet – Juttatások és költségek 
 
 
15. cikk - Napidíjak 
 
1. Ha munkáltatója másképpen nem dönt, a KNSZ kihelyezésének idıtartama alatt napi 

122,98 euró összegő napidíjra jogosult. Ugyanakkor, abban az esetben, ha a 16. cikk 
értelmében meghatározott lakóhelye a kihelyezés helyétıl 150 km-re vagy annál kisebb 
távolságra található, a napidíj a fenti összeg 25 %-a, azaz 30,75 euró naponta. 

 
 E cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül a napidíj minden hónap végén kerül kifizetésre. 
 
2. Amennyiben a KNSZ költözési költségeire nem kapott semmiféle visszatérítést, 

kiegészítı havi juttatásra jogosult az alábbi táblázat szerint: 
 

A lakóhely és a 
kihelyezés helye közötti 
távolság (km) 

Az összeg euróban 
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0 – 150     0 

> 150   79,05 

> 300 140,52 

> 500 228,37 

> 800 368,90 

> 1 300 579,70 

> 2 000 693,90 

 
 E juttatás utólag kerül kifizetésre.  
 
3. A napidíjak járnak a kiküldetések, az éves szabadság, a külön szabadság és az Európai 

Parlament által jóváhagyott szabadnapok idejére is.  
 
4. Megbízatása kezdetekor a KNSZ 75 napi napidíjnak megfelelı összegő elıleget kap, 

melynek kifizetése kizárja a megfelelı idıszakra vonatkozó újabb napidíj igénylését. 
Amennyiben a KNSZ megbízatása végleg megszőnik az Európai Parlamentnél az elıleg 
kiszámításánál figyelembe vett idıszak letelte elıtt, a KNSZ köteles a kifizetés 
fennmaradó idıszakra esı összegét visszafizetni. 

 
5. A KNSZ tájékoztatja a Személyzeti Fıigazgatóság illetékes szolgálatát minden hasonló, 

egyéb forrásból kapott juttatásról. Ezen összegek az (1) bekezdés értelmében az Európai 
Parlament által fizetett juttatásokból levonásra kerülnek. 

 
6. A napi- és havidíjakat évente kiigazítják visszamenıleges hatály nélkül, a Közösségek 

Brüsszelben és Luxembourgban alkalmazott tisztviselıinek alapfizetése kiigazítását 
alapul véve. 

 
 
16. cikk – Lakóhely 
 
1. E szabályok alkalmazásában a lakóhely az a hely, ahol a KNSZ kihelyezését 

megelızıen munkáltatója részére feladatait ellátja. A kihelyezés helye az a hely, ahol az 
Európai Parlament azon szolgálata található, ahova a KNSZ-t beosztották. Ezeket a 
helyeket megnevezik az 1. cikk (5) bekezdésben említett levélváltásban. 

 
2. Abban az esetben, ha a nemzeti szakértı KNSZ-ként történı kihelyezésének idején 

munkáltatója nevében egy, annak központi székhelyén kívüli másik helyen is 
kihelyezett, e két hely közül az számít a lakóhelynek, amelyik közelebb található a 
kihelyezés helyéhez. 

 
3. A lakóhely minısül a kihelyezés helyének az alábbi esetekben: 
 

a) amennyiben a kihelyezés elıtt hat hónappal véget érı hároméves idıszak alatt a 
KNSZ szokásos lakóhelye vagy fı szakmai tevékenysége gyakorlásának helye a 
kihelyezés helyétıl 150 km vagy annál kisebb távolságra található hely volt; vagy 

 
b) amennyiben az Európai Parlament kihelyezési kérelmének idején a kihelyezés 

helye a házastárs, illetve – abban az esetben, ha a KNSZ az illetékes nemzeti 
hatóságok által elismert, nem házastársi kapcsolatban él – az állandó partner, vagy 
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a KNSZ által eltartott gyermekek elsıdleges lakóhelye; ennek alkalmazásában a 
kihelyezési helytıl 150 km vagy annál kisebb távolságban található lakóhely 
minısül a kihelyezés helyének. 

 
4. E cikk alkalmazásakor nem kell figyelembe venni a kihelyezés helye szerinti államon 

kívüli más államok vagy valamely nemzetközi szervezet számára végzett munkából 
eredı helyzeteket. 

 
 
17. cikk – Útiköltségek 
 
1. Azon KNSZ, akinek lakóhelye több mint 150 km-re található a kihelyezés helyétıl, 

jogosult útiköltségeinek megtérítésére, amennyiben azokat munkáltatója nem fedezi: 
 

a) a KNSZ részére: 
 

i) a lakóhelytıl a kihelyezés helyéig, a kihelyezés kezdetén, 
ii) a kihelyezés helyétıl a lakóhelyig, a kihelyezés végén, 

 
b) a KNSZ házastársa, illetve – abban az esetben, ha a KNSZ az illetékes nemzeti 

hatóságok által elismert, nem házastársi kapcsolatban él – állandó partnere 
részére, valamint eltartott gyermekei részére, amennyiben ezek a személyek 
együtt élnek a KNSZ-szel és az elköltözés költségeit az Európai Parlament köteles 
megtéríteni a 18. cikknek megfelelıen, 

 
i) a kihelyezés kezdetén, a lakóhelytıl a kihelyezés helyéig, 
ii) a kihelyezés végén, a kihelyezés helyétıl a lakóhelyig, 

 
2. Repülıgéppel történı utazás esetét kivéve a költségtérítés átalányösszegő és a 

másodosztályú vonatjegy pótdíjak nélküli árára korlátozódik. Ugyanez vonatkozik a 
gépkocsival történı utazásokra.  

 
 Repülıgéppel történı utazás esetében az útiköltséget legfeljebb a kedvezményes 

repülıjegy (PEX vagy APEX) árának megfelelı összeg erejéig térítik, a repülıjegy és a 
beszállókártya bemutatása ellenében; ez a költségtérítés csak abban az esetben jár, ha az 
út vasúton meghaladja az 500 km-t, illetve ha a szokásos útvonal tengeren történı 
átkelést is magában foglal. 

 
3. Az (1) bekezdéstıl eltérve az a KNSZ, aki igazolja, hogy fıtevékenységének helye a 

kihelyezést követıen megváltozott – a fent említett korlátozások tiszteletben tartása 
mellett –, jogosult az e helyre történı utazás költségének megtérítésére. Ez a 
költségtérítés nem lehet magasabb összeg, mint amire a KNSZ abban az esetben 
jogosult, ha lakóhelyére utazik vissza. 

 
4. Amennyiben a KNSZ elköltözött lakóhelyérıl kihelyezésének helyére, minden évben 

jogosult a kihelyezésének helyérıl a lakóhelyére történı visszautazás költségének 
megfelelı átalányösszegre a maga részére, házastársa, illetve – abban az esetben, ha a 
KNSZ az illetékes nemzeti hatóságok által elismert, nem házastársi kapcsolatban él – 
állandó partnere részére, valamint eltartott gyermekei részére, az Európai Parlamentnél 
hatályban lévı rendelkezéseknek megfelelıen. 
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18. cikk – Költözési költségek 
 
1. A 16. cikk (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a KNSZ elköltöztetheti 

személyes használati tárgyait lakóhelyérıl a kihelyezés helyére az Európai Parlament 
költségére a Parlament elızetes engedélyével, a költözési költségek megtérítésére 
vonatkozó hatályos rendelkezéseknek megfelelıen, amennyiben az alábbi feltételek 
teljesülnek: 

 
a) a kihelyezés kezdeti idıtartama két év; 

 
b) a KNSZ lakóhelye legalább 100 km távolságra helyezkedik el a kihelyezés 

helyétıl; 
 
c) a költözés a kihelyezés kezdı idıpontjától számított hat hónapon belül történik 

meg; 
 
d) a költözés tervezett idıpontja elıtt legalább két hónappal kérelmezik az 

engedélyezést; 
 
e) a költözés költségeit nem téríti meg a munkáltató; a munkáltató részérıl történı 

részleges költségtérítés esetén a megfelelı összeget levonják az Európai 
Parlament költségtérítésébıl; 

 
f) a KNSZ benyújtja az Európai Parlamentnek az árajánlatok, az elismervények és 

számlák eredeti példányait, valamint munkáltatója igazolását, amely megerısíti, 
hogy nem fedezi a költözés költségeit, illetve amely feltünteti azt a költségrészt, 
amit megtérít. 

 
2. A (3) és (4) bekezdésben foglalt rendelkezésekre is figyelemmel, amennyiben a 

kihelyezés helyére történı költözés költségeit az Európai Parlament megtérítette, a 
kihelyezés végén a KNSZ jogosult – elızetes engedély alapján – a kihelyezés helyérıl a 
lakóhelyre történı költözés költségeinek megtérítésére, a költözési költségek 
megtérítésére vonatkozó hatályos belsı rendelkezéseknek megfelelıen, amennyiben az 
(1) bekezdés d), e) és f) pontjában említett feltételek teljesülnek, illetve azzal a 
feltétellel, hogy a költözés a kihelyezés végét megelızı harmadik hónap kezdete és a 
kihelyezés végét követı hatodik hónap vége között történik meg. 

 
3. Az a KNSZ, akinek a kihelyezése – a saját kérésére vagy a munkáltató kérésére – a 

kihelyezés kezdetét követı két éven belül véget ér, nem jogosult a lakóhelyre történı 
költözés költségeinek megtérítésére. 

 
4. Az a KNSZ, aki igazolja, hogy fıtevékenységének helye a kihelyezés végét követıen 

megváltozott, jogosult az e helyre történı költözés költségének megtérítésére, feltéve, 
hogy ezek a költségek nem haladják meg azokat a költségeket, amelyeket a lakóhelyre 
történı költözés esetén térítettek volna meg. 

 
 
19. cikk – Kiküldetések és kiküldetési költségek 
 
1. A KNSZ-t kiküldetéssel bízhatják meg az 5. cikkel összhangban. 
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2. A kiküldetés költségeit az Európai Parlament hatályos vonatkozó szabályainak és 
feltételeinek megfelelıen térítik meg. 

 
 
20. cikk – Képzés 
 
Az Európai Parlament által szervezett képzési programokon részt vehetnek a KNSZ-ek, 
amennyiben ezt az Európai Parlament érdeke indokolja. A részvétel engedélyezésekor 
figyelembe kell venni a KNSZ jogos érdekeit, tekintettel pályája kihelyezés utáni alakulására. 
 
 
21. cikk - Adminisztratív rendelkezések 
 
A KNSZ kihelyezésének elsı napján jelentkezik a Személyzeti Fıigazgatóság illetékes 
szolgálatánál a szükséges adminisztratív formaságok elintézése végett. A megbízatás 
megkezdése a hónap elsı vagy tizenhatodik napján történik. 
 
 

4. fejezet – Tanulmányi látogatások 
 
 
22. cikk – Alkalmazási területek és általános rendelkezések 
 
1. Az Európai Parlament fogadhatja a szolgálatainál a tagállamok, az EGT, a tagjelölt 

országok és harmadik országok közigazgatásának kihelyezett nemzeti tisztviselıit rövid 
tanulmányi látogatásokra. 

 
2. Ez a kihelyezés az Európai Parlament fıtitkára és az érintett közigazgatás közötti 

levélváltás révén valósul meg.  
 
3. A kihelyezés idıtartama egy hónap, amitıl nem lehet eltérni. 
 
4. E cikk szerint az Európai Parlamenthez kihelyezett nemzeti tisztviselı kihelyezésének 

idıtartamára napidíjra jogosult, melynek összege 122,98 euró, ha a 16. cikk szerint 
megállapított lakóhely és a kihelyezés helye közötti távolság meghaladja a 150 km-t, 
illetve 30,75 euró, ha ez a távolság 150 km vagy annál kevesebb. 

 Ez a napidíj jár a kiküldetések, az éves szabadság, a külön szabadság és az Európai 
Parlament által jóváhagyott szabadnapok idejére is. A napidíjat a kihelyezés kezdetén 
elıre kifizetik. 

 
5. E szabályok 1. és 4. cikke, 5. cikke (2) bekezdésének (1) albekezdése, valamint (4) és 

(6) bekezdése, 6. és 7. cikke, 9. cikkének (2) bekezdése, 10. cikkének (1) bekezdése, 11. 
cikkének (1) bekezdése, 12., 13. és 17. cikke, 17. cikke (1) bekezdésének a) pontja, 
valamint (2) és (3) bekezdése, valamint 19. és 21. cikke – mutatis mutandis – érvényes 
az e cikk szerint kihelyezett nemzeti tisztviselıkre. 
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5. fejezet - Panaszok 
 
 
23. cikk – Panaszok 
 

A munkáltatója által hozott határozatok közvetlen következményeképp elfogadott határozatok 
kivételével a KNSZ panasz tehet a Parlament által ezen szabályok alapján elfogadott bármely, rá 
nézve hátrányos következményekkel járó rendelkezés miatt. Ez nem sérti a KNSZ arra 
vonatkozó lehetıségét, hogy beosztásának elfoglalása után az EK-Szerzıdés 230. cikkében 
foglalt feltételekkel és idıkorlátokkal összhangban eljárásokat kezdeményezzen. 

A panaszt két hónapon belül kell benyújtani. A panasztételi idıszak attól a naptól kezdıdik, 
amikor az érintett személyt értesítik a határozatról, de legkésıbb azon a napon, amikor az érintett 
értesül a határozatról. A fıtitkár a panasz benyújtását követı négy hónapon belül indokolással 
ellátott határozatot hoz, amelyrıl értesíti az érintett személyt. Amennyiben a panasztevı ezen 
idıszak végéig nem kap választ, az elutasító határozatnak minısül. 

 
6. fejezet – Záró rendelkezések 

 
 
24. cikk – Átmeneti rendelkezések 
 
1. E szabályok 2009. május 1-jén lépnek hatályba, és a 2005. március 7-i rendelkezések 

helyébe lépnek. 
 
2. E szabályok valamennyi új kihelyezésre és az új szabályok hatályba lépése elıtt 

kezdıdött kihelyezések meghosszabbítására vonatkoznak. 
 
 


