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COM/TA/COMP/17/AD8 
 

IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK KIVÁLASZTÁSA AZ EURÓPAI 
BIZOTTSÁG VERSENYPOLITIKAI FŐIGAZGATÓSÁGA VEZETŐ 

KÖZGAZDÁSZÁNAK MUNKACSOPORTJÁBA 
_____________________________________________________ 

   
Az Európai Bizottság kiválasztási eljárást szervez 10 pályázóból álló tartaléklista 
összeállítására körülbelül 5 tanácsosi álláshely betöltése céljából a Versenypolitikai 
Főigazgatósága Vezető Közgazdászának Munkacsoportjában (Chief Economist 
Team, a továbbiakban: CET). 
 
A CET a versenyjogi szabályok végrehajtására vonatkozó gazdasági elemzések 
elkészítésében és kvantitatív bizonyítékok összeállításában segíti a Versenypolitikai 
Főigazgatóságot. Ezenkívül a CET közgazdászai iránymutatást nyújtanak 
módszertani kérdésekben és a szakpolitikai fejleményekkel kapcsolatban, továbbá 
segítséget nyújtanak az Európai Unió bíróságai előtt folyamatban levő ügyekben. 
 
 
1. A MUNKAKÖR JELLEGE 
 
A közvetlenül a vezető közgazdásznak beszámoló közgazdász képes a független 
munkavégzésre és részt vesz a következő feladatok elvégzésében: 
 
– általános iránymutatás az olyan versenyjogi esetek lényeges kérdései 

tekintetében, amelyekben a CET részt vesz, 
 
– speciális iránymutatás az uniós versenyjogi szabályok alkalmazásához 

kapcsolódó közgazdasági és/vagy ökonometriai módszertani kérdésekben. A 
közgazdászt ezen kívül felkérhetik az általános szakpolitikai eszközök 
kidolgozásában való részvételre is, 

 
– a pályázónak képesnek kell lennie iránymutatást nyújtani a CET kevésbé 

tapasztalt munkatársai számára, és szükség esetén a koordinátor szerepét 
ellátni. 

 
 

2. A SZERZŐDÉS JELLEGE ÉS IDŐTARTAMA 
 
A sikeres pályázóknak az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó 
alkalmazási feltételek1 2. cikkének a) pontja alapján ideiglenes szerződést 
ajánlhatnak fel, összhangban az ideiglenes alkalmazottak felvételére és 
foglalkoztatására vonatkozó politikákról szóló, 2013. december 16-i bizottsági 
határozattal2.  
 
A szerződés időtartama nem haladhatja meg a négy évet, és legfeljebb két éves 
meghosszabbításra van lehetőség. 
 
A szerződés maximális időtartamának meghatározása során figyelembe kell venni a 
2013. december 16-i bizottsági határozat idevágó rendelkezéseit a nem állandó 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=HU 
2 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_en.pdf . 

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_en.pdf
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alkalmazottak foglalkoztatásának maximális időtartamáról (tizenkét éves 
periódusonként összesen hét év)3. 
 
AZ ALKALMAZÁS HELYE  Brüsszel 
 
 
BESOROLÁS  AD8  (speciális munkakörök) (a havi kezdő 

alapfizetés tájékoztató jellegű összege 6 717,35 EUR)4 
 
 
3.  PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 
 
3.1. Általános feltételek 
 

A pályázónak teljesítenie kell az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó 
alkalmazási feltételek5 12. cikkében meghatározott követelményeket, így többek 
között feltétel, hogy a pályázó az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára 
legyen. 
 
Az Európai Unió intézményei esélyegyenlőségi politikát alkalmaznak, és ennek 
megfelelően a jelentkezéseket nem, faj, bőrszín, etnikai vagy társadalmi származás, 
genetikai tulajdonságok, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más nézetek, 
nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, kor vagy 
szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés nélkül fogadják el. 
 
3.2. Speciális feltételek 
 
3.2.1. Képesítések 
 
A pályázóknak a jelentkezési határidő lejártakor az alábbi képesítéssel kell 
rendelkezniük: 
 
Oklevéllel igazolt, legalább négyéves befejezett felsőoktatási tanulmányoknak 
megfelelő végzettség és azt követően szerzett legalább kilencéves szakmai 
tapasztalat, amelyből legalább hat év megfelel a „Tapasztalat” szakaszban leírt 
szakmai tapasztalatnak. 

 

vagy 
 
Oklevéllel igazolt, legalább hároméves befejezett felsőoktatási tanulmányoknak 
megfelelő végzettség és azt követően szerzett legalább kilencéves szakmai 
tapasztalat, amelyből legalább hét év megfelel a „Tapasztalat” szakaszban leírt 
szakmai tapasztalatnak. 
 
 
Csak az EU valamely tagállamában szerzett, illetve valamely tagállam hatóságai 
által kibocsátott egyenértékűségi tanúsítvánnyal ellátott oklevelek vehetők 
figyelembe. 
 

                                                 
3 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf    
4
 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_on_classification_en.pdf 

5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=HU 

 

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:hu:PDF
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_on_classification_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=HU
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3.2.2. Tapasztalat 
 
A megszerzett szakmai tapasztalat eredményeképpen a pályázónak a következő 
területek legalább egyikén kell szakértelemmel rendelkeznie: a) empirikus 
mikroökonómia, ideértve többek között a strukturális ökonometriai modellezés, a 
kezeléshatás-elemzés, a hatásvizsgálat, a felmérések és a szimulációs modellek 
területét; b) mikroökonómia-elmélet, ideértve többek között az ipari vállalkozások 
szervezése, a pénzügyek, a vállalati finanszírozás és a közösségi gazdaságtan 
területét. 
A pályázónak gyakorlottnak kell lennie a problémák felismerésében és az azokat 
célzó megoldások önálló kidolgozásában és alkalmazásában.  
 
E jártasság származhat független tudományos kutatásból vagy más, például 
tanácsadó cégnél vagy versenyhatóságnál szerzett szakmai tapasztalatból.  
 
3.2.3. Nyelvismeret 
 
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 12. cikke 
(2) bekezdésének e) pontja értelmében a pályázónak az Európai Unió egyik 
hivatalos nyelvének alapos ismeretéről és egy további hivatalos nyelvének kielégítő 
ismeretéről kell tanúbizonyságot tennie. 
 
Az Európai Bizottság versenypolitikai határozatainak többsége – különösen az 
összefonódások és az antitröszt területén – angol nyelven íródik. A külső felekkel 
tartott ülések többségére szintén angol nyelven kerül sor. Emellett az angol a CET-
alkalmazottak munkája szempontjából jelentős tudományos folyóiratokban és 
konferenciákon, valamint a CET-alkalmazottak által látogatott nemzetközi 
versenypolitikai fórumokon leggyakrabban használt nyelv. 

Az angol nyelv alapos ismerete ezért elengedhetetlen e feladatok ellátásához. 

4. ELŐNYT JELENTŐ TÉNYEZŐK 

– a versenypolitikához kapcsolódóan a közgazdaságtudomány vagy az 
ökonometria területén szerzett PhD fokozat, 
 
– a versenypolitikához kapcsolódóan a közgazdaságtudomány vagy az ökonometria 
területén PhD tanulmányok keretében szerzett, oklevéllel vagy részvételi igazolással 
alátámasztott kutatási tapasztalat (ez azonban beleszámít a fentiekben előírt két éves 
szakmai tapasztalatba is), 
 
– a versenypolitikához kapcsolódó területek valamelyikén szerzett szakmai 
tapasztalat. 

 

5. AZ ELJÁRÁS MENETE 

Az eljárás két különálló, egymást követő részből áll:  

5.1. Előválogatás 

Az ideiglenes alkalmazottak felvételére és foglalkoztatására vonatkozó politikáról 
szóló 2013. december 16-i bizottsági határozat 2. cikkének c) pontja szerint 
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összeállított vizsgabizottság előválogatást végez a képesítés és szakmai 
tapasztalat (lásd a 3.2.1., a 3.2.2 és a 4. szakaszt), valamint a pályázó 
nyelvismerete (lásd a 3.2.3. szakaszt) alapján. E célból a vizsgabizottság a 
következő értékelési táblázatot használja: 

 

Előválogatási kritériumok: 

 

1. Képesítések 15 % 

2. Tapasztalat 80% 

3. Nyelvismeret 5% 

 

 Ennek érdekében a pályázóknak a következő dokumentumokat kell benyújtaniuk: 

– megfelelően kitöltött jelentkezési lap, 

– motivációs levél, 

– az állampolgárságot igazoló okmány (személyazonosító igazolvány vagy útlevél) 
másolata, 

– az előírt végzettséget igazoló oklevél (oklevelek) vagy bizonyítvány(ok) másolata, 

– a szakmai tapasztalat időtartamát igazoló munkáltatói igazolások. E 
dokumentumoknak a kiválasztási eljárásban figyelembe veendő minden egyes 
szakmai tapasztalat vonatkozásában egyértelműen fel kell tüntetniük a beosztást, a 
tevékenységi területet, a feladatok jellegét, továbbá a tapasztalat időtartamának 
kezdetét és végét, valamint folyamatosságának tényét. Erre a célra a pályázónak a 
korábbi munkáltatóitól és a jelenlegi munkáltatójától származó munkáltatói 
igazolásokat is be kell nyújtania. Ezek hiányában elfogadhatók például a következő 
dokumentumok másolatai: munkaszerződés az első és az utolsó fizetési jegyzékkel, 
valamint – egy évnél hosszabb időtartamra szóló szerződések esetében – minden 
év utolsó havi fizetési jegyzékével együtt, hivatalos kinevezési levél vagy okmány 
az utolsó fizetési jegyzékkel, munkaügyi nyilvántartás, adóbevallás. 

 
 A jelentkezés csak az előírt igazoló dokumentumok benyújtása esetén fogadható 

el véglegesen. Ha az említett dokumentumok a megadott határidő lejártáig 
nem érkeznek be, a jelentkezés érvénytelennek minősül.  

 
 Amennyiben a pályázónak kétségei vannak a benyújtandó dokumentumok jellegét 

vagy érvényességét illetően, legkésőbb tíz nappal a határidő lejárta előtt a 
vizsgabizottság titkárságához fordulhat a következő címen:  

 
COMP-CET-TA-AD8@ec.europa.eu 

  
   A cél az, hogy a pályázók a megadott határidőn belül hiánytalan és elfogadható 

jelentkezési anyagot nyújthassanak be. 
 
 Azon sikeres pályázóknak, akik állásajánlatot kapnak, egy későbbi időpontban 

felvétel céljából be kell mutatniuk valamennyi előírt dokumentum eredeti 
példányát. 
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5.2. Kiválasztás 

Az előválasztási szakaszban megfelelt pályázók interjúra kapnak meghívást, 
amelynek során az ebben az értesítésben foglaltak szerint képzettségük, szakmai 
tapasztalatuk, képességeik és nyelvtudásuk alapján objektív és pártatlan módon 
értékelik és összehasonlítják őket. Az interjú a pályázó angol nyelvtudásának 
felmérése céljából elsősorban angol nyelven zajlik.  
 
5.3. A sikeres pályázók listája 
 
A sikeres pályázókat tartalmazó lista két évig lesz érvényes. A lista érvényességi 
ideje meghosszabbítható.  
 
 
6. JELENTKEZÉS 

A kitöltött angol nyelvű jelentkezési lapot és a motivációs levelet, valamint (az 5.1. 
pontban előírt) valamennyi szükséges dokumentumot a következő címre kell 
elküldeni: 
 

COMP-CET-TA-AD8@EC.EUROPA.EU 
 
 

Kérjük a pályázókat, hogy az elektronikus postafiók túlterhelésének elkerülése 
érdekében jelentkezésüket egyetlen e-mailben küldjék el, és ahhoz .zip vagy .pdf 
formátumban csatolják a pályázati anyagot. A Bizottság fenntartja a jogot az 1 MB-
nál nagyobb e-mailek automatikus törlésére. 
 
A jelentkezési határidő: 2017. október 13. – 12:00 (brüsszeli idő szerint) 
 
 
7. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

E pályázati felhívás szövegét a Bizottság az Európai Unió 24 hivatalos nyelvén 
teszi közzé a Versenypolitikai Főigazgatóság, valamint az EPSO honlapján. 
A felhívás 6. szakaszában foglaltak szerint a pályázóknak a jelentkezési lapot 
angol nyelven kell kitölteniük. 

A pályázók és a bizottsági szolgálatok közötti közvetlen kommunikációra 
kizárólag e-mailben kerül sor. Ezért annak érdekében, hogy a bizottsági 
szolgálatok felvehessék a kapcsolatot a pályázókkal, minden pályázónak meg 
kell adnia egy olyan érvényes e-mail címet, amely a kiválasztási folyamat teljes 
időtartama alatt használható. 
 
 
8. FELÜLVIZSGÁLATI KÉRELEM – JOGORVOSLAT – PANASZ BENYÚJTÁSA 
AZ EURÓPAI OMBUDSMANHOZ 

 

Mivel a személyzeti szabályzat a kiválasztási eljárás valamennyi szakaszára 
alkalmazandó, felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a vizsgabizottság valamennyi 
eljárása a személyzeti szabályzat III. mellékletében előírt titoktartás hatálya alá 
tartozik. Amennyiben a pályázó úgy ítéli meg, hogy érdekei a kiválasztási eljárás 
bármely részének bármely szakaszában valamely határozat következtében 
sérültek, a következő eszközökkel élhet: 
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 Felülvizsgálati kérelem 
A határozatról szóló értesítés napjától számított 10 naptári napon belül küldhető a 
következő e-mail-címre:  
COMP-CET-TA-AD8@ec.europa.eu 

 
A kérelmet a Versenypolitikai Főigazgatóság továbbítja a vizsgabizottság 
elnökének.  A pályázó a lehető leghamarabb választ kap. 
 
 

 Jogorvoslat 
 
A pályázó az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata 90. cikkének (2) 
bekezdése alapján panaszt nyújthat be.  A panaszt egy példányban, az alábbi 
módok egyikén kell benyújtani: 
 

 e-mailben, lehetőleg .pdf formátumban a következő funkcionális 

postaládába: HR MAIL E2 (HR-MAIL-E2@ec.europa.eu) vagy  

 postán, a következő hivatali címre:  

European Commission 

Office SC11 4/001 

B-1049 Brussels vagy  

 személyes kézbesítéssel a következő irodai címre: SC11 4/001 (rue de la 

Science 11, 4/001. iroda) 09.00 és 12.00, valamint 14.00 és 17.00 óra között. 
 
Az eljárás kezdeményezésére vonatkozó három hónapos határidő (lásd a 
személyzeti szabályzatot: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=HU) akkor 
kezdődik, amikor az érintett az érdekeit állítólagosan sértő cselekményről értesítést 
kap. 
 
Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a kinevezésre jogosult hatóság a 
vizsgabizottság határozatait nem változtathatja meg.  A Bíróság állandó ítélkezési 
gyakorlata értelmében a vizsgabizottság széles mérlegelési jogköre csak az 
eljárásra vonatkozó szabályok nyilvánvaló megsértése esetén lehet bírósági 
felülvizsgálat tárgya.  
 
 

 Panasz benyújtása az európai ombudsmanhoz 
 
Mint minden európai uniós polgár, a pályázó is fordulhat panasszal az európai 
ombudsmanhoz az alábbi címen: 
Európai ombudsman  
1 avenue du Président Robert Schuman  
CS 30403 
F - 67001 Strasbourg Cedex 
http://www.ombudsman.europa.eu/media/en/default.htm 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy az ombudsmanhoz fordulás ténye nincsen felfüggesztő 
hatállyal a tisztviselők személyzeti szabályzata 90. cikke (2) bekezdésében és 91. 

mailto:HR-MAIL-E2@ec.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=HU
http://www.ombudsman.europa.eu/media/en/default.htm
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cikkében meghatározott azon határidőre nézve, amelyen belül közigazgatási 
panasz vagy bírósági kereset nyújtható be.  
 
Emlékeztetjük továbbá arra, hogy az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó 
általános feltételek 2. cikkének (4) bekezdésével összhangban az ombudsmanhoz 
csak az érintett intézménynél vagy szervnél megtett megfelelő közigazgatási 
lépések végrehajtását követően nyújtható be panasz (az eljárásról a 
következő honlapon található tájékoztatás: 
http://www.ombudsman.europa.eu/media/hu/default.htm#hl5 ). 
 
 
9. TÁJÉKOZTATÁS A SZEMÉLYES ADATOKNAK AZ IDEIGLENES 
ALKALMAZOTTAK KIVÁLASZTÁSÁRA IRÁNYULÓ ELJÁRÁS SORÁN 
TÖRTÉNŐ VÉDELMÉRŐL 
 
A pályázók által e kiválasztási eljárás keretében benyújtott személyes adatok 
feldolgozása a 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:hu:HTML) 
összhangban történik. A rendelet 11. és 12. cikke értelmében a 
HUMÁNERŐFORRÁSÜGYI ÉS BIZTONSÁGI FŐIGAZGATÓSÁG (a továbbiakban: 
DG HR) „Kiválasztás, munkaerő-felvétel és a szolgálatból való kilépés” egysége 
köteles tájékoztatni a pályázókat a következőkről: 
 
Az adatkezelő személye: A HR.DDG.B.1. „Kiválasztás, munkaerő-felvétel és a 
szolgálatból való kilépés” egység csoportvezetője. 
 
Az adatfeldolgozási művelet célja: annak elősegítése, hogy a főigazgatóságok (a 
továbbiakban: DG-k) ideiglenes alkalmazottakra irányuló kiválasztási eljárást 
szervezzenek a pályázati felhívásban előírt profilnak leginkább megfelelő sikeres 
pályázó(k) listájának összeállítása céljából. A pályázók a kiválasztási eljárás 
különböző szakaszairól egyedi tájékoztatást kapnak.  
 
Az adatok címzettjei: A vizsgabizottság feldolgozza a pályázók anyagait (amelyek 
azonosító adatokat, valamint elfogadhatósági adatokat tartalmaznak), az 
indoklással ellátott jelentést és a tartaléklistát, azonban nem tárolja azokat. Az 
érintett DG humánerőforrás-szolgálata feldolgozza és tárolja a pályázók anyagait 
(beleértve a ki nem választott pályázókat is), az indoklással ellátott jelentést és a 
sikeres pályázók listáját. A DG HR szolgálatai tárolják a sikeres pályázók anyagait, 
az indoklással ellátott jelentést és a sikeres pályázók listáját. 
 
Betekintési jog és helyesbítési jog: a pályázók személyazonosító dokumentum 
másolatával e-mailben fordulhatnak a HR.DDG.B1. egységhez (HR-B1-
SELECTIONS-RESERVE-LISTS@ec.europa.eu), és jelezhetik személyes adataik 
megváltozását. A pályázók kérésre másolatot kaphatnak a HR.DDG.B1. által 
rögzített személyes adataikról – e célból e-mailt kell küldeniük személyazonosító 
dokumentumuk másolatával a fenti funkcionális postaládába. A pályázó kérésre 
megkaphatja a kiválasztás aggregált adatait. 
 
Az érintett adatok: 

 

 Személyes adatok (például a pályázók azonosítását és a kapcsolattartást 

http://www.ombudsman.europa.eu/media/hu/default.htm#hl5
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:hu:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:hu:HTML
mailto:HR-B1-SELECTIONS-RESERVE-LISTS@ec.europa.eu
mailto:HR-B1-SELECTIONS-RESERVE-LISTS@ec.europa.eu
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lehetővé tevő adatok): családi és utónév, születési idő, nem, állampolgárság, 

lakcím, e-mail-cím, a pályázó elérhetetlensége esetén megkeresendő 

kapcsolattartó személy neve és telefonszáma.  

 A pályázók által a kiválasztási eljárás keretében annak értékelése céljából 

megadott információk, hogy megfelelnek-e a pályázati felhívásban keresett 

profilnak (jelentkezés, életrajz és igazoló dokumentumok, különösen oklevelek és 

szakmai tapasztalat). Az elfogadhatósági kritériumokkal kapcsolatos adatok a 

jelentkezési határidő lejárta után nem változtathatók meg. A jelentkezési 

határidőn túl a helyesbítéshez való jog érvényesítésére nincs lehetőség. 

 A pályázók a kiválasztási eljárás különböző szakaszairól egyedi tájékoztatást 

kapnak.  

 A Bizottság egyes nemhez és állampolgársághoz kapcsolódó adatokat az 

azonosítás célján kívül feldolgozhat az Európai Bizottság szakpolitikája és belső 

határozata alapján is. 

Jogalap::  

 Az Európai Unió egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei – legutóbb a 

2013. október 22-i 1023/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel 

módosított 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet. 

 A Bizottság 2013. december 16-i C(2013) 9049 határozata az ideiglenes 

alkalmazottak felvételére és foglalkoztatására vonatkozó politikáról. 

Az adatfeldolgozási művelet kezdő időpontja: a kérelem benyújtásának napja. 
 
Az adatok tárolásának időtartama:: a sikeres pályázók anyagát a HR.DDG.B1. 
egység addig őrzi meg, amíg az érintetteket a Bizottság fel nem veszi. Felvétel után 
a kiválasztási anyagok megsemmisítésre kerülnek, és a helyükbe a személyzeti 
anyagok kerülnek. Amennyiben a sikeres pályázók nem kerülnek felvételre, a 
HR.DDG.B1. egység a kiválasztási eljárás lezárultát követően öt évig őrzi meg a 
kiválasztási anyagokat. A többi kiválasztási anyagot az érintett DG a sikeres 
pályázók listájának közzétételét követő jogorvoslati határidő lejártáig őrzi meg.  
 
A pályázók bármikor fordulhatnak az európai adatvédelmi biztoshoz 
(edps@edps.europa.eu). 
 

mailto:edps@edps.europa.eu
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