
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

1. Az önkormányzatom nem bocsát ki lakcímigazolást. Milyen dokumentumokat nyújthatok be helyette?

Ügyintézője ezt a típusú kérelmet eseti alapon vizsgálja. Az európai országok többsége kibocsát ilyen dokumentumot, más országok vonatkozásában pedig
ügyintézője a lakhatását igazoló friss bizonyíték (új keletű számlák) benyújtását fogja kérni. Az ilyen típusú dokumentumok elfogadása továbbra is csak rendkívüli
esetben lehetséges, és csak kevés európai ország esetében.

2. Nagyon bonyolult rövid idő alatt megszerezni az összes szerződést és a szakmai tapasztalat egyéb bizonyítékait. Van-e mód a szándéknyilatkozatban
megállapított 10 napos határidő meghosszabbítására?

A lényeg, hogy a 10 napon belül válaszoljon a szándéknyilatkozatra.

Igen, van mód ésszerű határidőmódosításra, de az összes szükséges dokumentumnak be kell érkeznie az Ön ügyintézőjéhez az ajánlat elkészítése előtt. Ennek
megfelelően felvétele késedelmet szenved, és azt kockáztatja, hogy a kérelmező szervezeti egység már nem érdeklődik az Ön pályázata iránt.

3. Mi a célja annak az összeférhetetlenség hiányáról szóló nyilatkozatnak, melyet a szerződéses alkalmazottaknak felvételükkor ki kell tölteniük és be kell
nyújtaniuk?

Az összeférhetetlenségek elkerülése érdekében köteles bejelenteni minden egyéb szakmai tevékenységet és megbízatást, melyet európai parlamenti hivatalba
lépése előtt gyakorolt. A közölt információkat a parlamenti hivatalba lépést megelőző, megszakítás nélküli öt teljes évre vonatkozóan kell megadni (beleértve adott
esetben a tanulmányokat és a szakmai hivatás nélküli időszakokat is).

4. Hogyan veszik figyelembe szakmai tapasztalataimat?

Érdekében áll és Ön teljes mértékben felel azért, hogy minden, a szándéknyilatkozatban kért, szakmai tapasztalatára vonatkozó dokumentumot ügyintézője
rendelkezésére bocsásson (5 hónapot meghaladó időtartamú gyakorlat, katonai szolgálat, munkáltatói igazolások, fizetési jegyzékek ...). Szakmai tapasztalatát e
dokumentumok egy részének függvényében vesszük figyelembe (diplomák, szerződések, tanúsítványok, fizetési jegyzékek). Ettől a szakmai tapasztalattól függ
besorolási fokozata és ennek megfelelő illetménye.

Javasoljuk, hogy tanulmányozza az Önnek címzett/címzendő szándéknyilatkozathoz csatolt, „ajánlat elkészítése céljából benyújtandó dokumentumok” című
mellékletet.



5. Ki hitelesítheti az általam benyújtandó dokumentumok másolatait?

A nemzeti közigazgatási hivatalok, többek közt a helyi és regionális önkormányzatok; a diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint az igazságügyi és rendőri
hatóságok; az alábbi nemzetközi szervezetek (ENSZ, NATO, OECD, EBESZ); a részben vagy egészében egy tagállamhoz tartozó szervezetek, melyeknek engedélye van
arra, hogy az állampolgároknak közszolgáltatást nyújtsanak, illetve melyeket a tagállam ilyenként ismer el (például nemzeti postaszolgálatok); saját diplomáik
vonatkozásában az egyetemek és egyéb oktatási intézmények; az európai uniós intézmények egyes emberi erőforrásokkal foglalkozó szolgálatai, valamint ezekkel
egyenértékű szervezetek; a közjegyzők és ügyvédek kizárólag azokban az országokban, ahol erre jog szerint jogosultak, konkrétan: „Barristers” és „„Solicitors” az
Egyesült Királyságban és az Ír Köztársaságban, "Advocates" Máltán és "Advogados" Portugáliában.

6. Egy korábbi felvételi eljárás során már küldtem Önöknek dokumentumokat (például születési anyakönyvi kivonatot). El kell-e küldenem ismét ezeket a
dokumentumokat?

A legtöbb esetben ez nem szükséges, amennyiben az Ön aktájában található dokumentumok továbbra is megfelelnek az Ön által kapott szándéknyilatkozatban
előírt feltételeknek. Ha azonban ezek a feltételek eltérnek az Ön korábbi szerződéseihez kapcsolódó eredeti feltételektől, akkor új dokumentumokat kell
benyújtania.

Ha az Európai Parlamenttel legutóbb kötött munkaszerződésének lejárta és az új szerződése kezdete között eltelt időszakban Ön olyan további szakmai
tapasztalatokra tett szert, amelyek nem szerepelnek az aktájában, érdekében áll, hogy az erről szóló dokumentumot eljuttassa hozzánk, mivel ez esetben szakmai
tapasztalatát ismét értékeljük. Ez a további időszak esetleg befolyásolhatja az Ön besorolási fokozatát.

Ugyanakkor minden esetben új, eredeti erkölcsi bizonyítványt kell eljuttatnia ügyintézőjéhez.

Ha személyi igazolványának érvényessége lejárt, be kell nyújtania az új dokumentum hiteles másolatát is.

7. Ha jelenleg szabadúszóként vagy önálló vállalkozóként dolgozom, hogyan tudom bizonyítani, hogy nem terhelnek szakmai kötelezettségek?

Ezt egy hivatalos szervezet (adóhivatal, nyugdíjpénztár stb.) által kiadott, önfoglalkoztatói státuszának lezárását kimondó és annak időpontját tartalmazó
dokumentummal kell bizonyítania, melyet legkésőbb a hivatalba lépését megelőző napon kell benyújtania.

8. Milyen dokumentumokat kell benyújtanom ahhoz, hogy önálló vállalkozóként szerzett szakmai tapasztalatomat figyelembe vegyék?

Szakmai és egyéb vonatkozó tapasztalatát az abban az országban benyújtott adóbevallásai függvényében értékeljük, ahol önálló vállalkozói tevékenységét
folytatta.

9. Szakmai tapasztalatom alapján miért nem vagyok jogosult  magasabb besorolási fokozatra, mint amelybe besoroltak?

Valamennyi Ön által elküldött és az Ön szakmai tapasztalatai teljességének értékelését lehetővé tevő dokumentumot figyelembe vettünk. Ön az eredménynek
megfelelő besorolási fokozatba került.

Csak azokat a szakmai tapasztalatokat vettük figyelembe, amelyek megfelelnek annak a besorolási csoportnak, amelybe Ön felvételt nyert. Az alacsonyabb szintű
szakmai tapasztalatokat nem vettük figyelembe, akkor sem, ha azokat igazolta.



10. Figyelembe vehetnek olyan diplomát, amelyet abban az időszakban szerzek meg, amikor az Európai Parlament alkalmazásában állok?

Általában csak a felvételi eljárást megelőzően megszerzett diplomákat vesszük figyelembe.

Ugyanakkor figyelembe vehetjük a diplomát abban az esetben, ha ezt szerződésének időtartama alatt az Ön Főigazgatósága vagy az a képviselőcsoport kérelmezi,
ahová Önt beosztották, vagy ha szerződését legalább hat hónappal meghosszabbítják. Ez utóbbi esetben az Ön aktáját még a meghosszabbítást tartalmazó
szerződésmódosítás elkészülte előtt felülvizsgáljuk. Ugyanez a helyzet, amennyiben Önt az Európai Parlamentnél folytatott szakmai tevékenységének megszakítását
követően egy új szerződéssel ismét felveszik. A besorolási fokozat módosítása minden esetben csak akkor lehetséges, ha az Ön új diplomája hatással van a szakmai
tapasztalat teljes időtartamára.

11. Egyetemi diplomával és doktori (PhD) fokozattal rendelkezem. El kell-e küldenem azt a diplomát? Lehet-e hatása doktori értekezésemnek a fizetésemre?

Az Ön érdekében áll, hogy ezt a diplomát eljuttassa hozzánk. Ellenben felesleges doktori értekezését elküldenie, annak ugyanis a szakmai tapasztalat időtartama
kiszámolásának szempontjából nincsen jelentősége.

A doktori fokozat bizonyos jól körülhatárolt esetekben és egyéb diplomáinak és szakmai tapasztalatának alapos vizsgálatát követően előnyt jelenthet.

12. A felvételt megelőző orvosi vizsgálat elvégezhető az Európai Parlamenten kívül, például a háziorvosomnál?

Nem. Köteles az Önnek elküldött/elküldendő állásajánlatban szereplő utasításoknak megfelelően eljárni.

Ugyanakkor, ha egy másik európai intézménynél korábban már átesett orvosi vizsgálaton, szíveskedjen mielőbb kapcsolatba lépni az orvosi szolgálattal, amely
majd eldönti, hogy szükség van-e újabb orvosi vizsgálatra az Európai Parlamentnél. Az orvosi rendelőkkel kapcsolatos további információkért az alábbi címen
érdeklődjön:

Service médical Bruxelles
bmedical@europarl.europa.eu
Rue Wiertz, B-1047 Brussels
ASP 02F343
Telefon: : +32 228 42 123

Service médical Luxembourg
lmedical@europarl.europa.eu
KAD 00E831 ES
Telefon: : +352 43 00 22 878



13. A Szerződéses Alkalmazottak és Akkreditált Parlamenti Asszisztensek Felvételi Osztálya a kapcsolódó költségeim (utazási költségek, juttatások, illetmény,
költözési költségek visszatérítése, ideiglenes napidíjak stb.) tekintetében is illetékes?

Nem. Kérjük, hogy ez ügyben forduljon e-mailben az Egyéni Jogosultságok és Bérek Osztályához (PERSDI@europarl.europa.eu).

14. Honnan tudhatom, hogy jogosult vagyok-e egyéb juttatásokra (külföldi munkavégzési vagy külföldi tartózkodási támogatás, háztartási támogatás, eltartott
gyermek utáni támogatás)? Milyen dokumentumokat kell benyújtanom?

A különböző juttatások kiszámításához szükséges dokumentumokat az Önnek elküldött/elküldendő ajánlat mellékletében találja. Szolgálati jogviszonyának
megkezdése után ezeket a dokumentumokat az Egyéni Jogosultságok és Bérek Osztálya (PERSDI@europarl.europa.eu) megvizsgálja, majd értesíti Önt, hogy
milyen juttatásokra jogosult.

15. Segítséget tud-e nyújtani számomra az Önök Osztálya a foglalkoztatás helye szerinti szállás keresésében?

Nem. Ez nem tartozik hatáskörünkbe, ugyanakkor intézményünk eligazító irodával rendelkezik Brüsszelben (Accueilbru@europarl.europa.eu) és Luxembourgban
(Accueillux@europarl.europa.eu), amelyekkel e-mailben felveheti a kapcsolatot.

Ha Ön valamely tájékoztatási irodába nyert felvételt: kérjük, vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a munkavégzése helye szerinti tájékoztatási irodával.

16. 3a. cikk szerinti szerződésem módosítható-e 3b. cikk szerinti szerződésre? És fordítva?

Igen, ez lehetséges.

Ugyanakkor ha Ön 3a. cikk szerinti szerződéses alkalmazotti szerződéssel rendelkezik, nem ütközik akadályba, hogy Önnek 3b. cikk szerinti szerződést ajánljanak.
Ez azonban csak akkor lehetséges, ha Ön CAST listán szerepel (https://epso.europa.eu/).

Hasonlóképpen, ha Ön 3b. cikk szerinti szerződéses alkalmazotti szerződéssel rendelkezik, nem ütközik akadályba, hogy Önnek 3a. cikk szerinti szerződést
ajánljanak. Cependant, il faut impérativement que vous figuriez sur une liste d’AMI (Appel à Manifestations d’Intérêt).

17. Szerződéses alkalmazottként jogosult vagyok-e fizetés nélküli szabadságra?

Igen, ez bizonyos feltételek mellett lehetséges. A fizetés nélküli szabadás időtartama nem haladhatja meg az eltöltött szolgálati idő negyedét, valamint nem lehet
több:

- 3 hónapnál, ha az Ön által letöltött szolgálati idő 4 évnél kevesebb;

- 12 hónapnál, ha az Ön által letöltött szolgálati idő meghaladja a 4 évet;

A kérelmeket eseti alapon bíráljuk el.


