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A régiók és városok az európai értékek és elvek zászlóvivői.
Fokozott együttműködési lehetőségek a Régiók Európai Bizottságával

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Amint azt Ön is tudja, a Régiók Európai Bizottsága (RB) több mint egymillió regionális és helyi
szinten megválasztott politikus, 300 európai régió és 90 000 település hangját képviseli, és a helyi és
regionális önkormányzatok szemszögéből járul hozzá az uniós politikaformálási és döntéshozatali
folyamatokhoz. Ezzel párhuzamosan az RB tagjai az uniós jogszabályok végrehajtása és az uniós
politikákról való helyi tájékoztatás révén járulnak hozzá ahhoz, hogy az Unió hatékonyabb legyen és
közelebb kerüljön a polgárokhoz.

Az Európai Unió régióinak és városainak helyzetéről szóló, 2022. október 11-i beszédében Vasco
Alves Cordeiro elnök méltatta azt az alapvető munkát, amelyet a polgármesterek, a helyi
önkormányzati képviselők, kormányzók és regionális miniszterek, valamint az Unió valamennyi
közigazgatási szerve minden nap, mindenhol végez.

Tagjaink politikai tevékenysége, valamint a régiókban és városokban gyökerező helyszíni ismeretei
jelentik az RB egyedülálló értékét és legnagyobb erejét. Az RB tagjai határozott multiplikátorszerepet
töltenek be közösségeikben és a helyi és regionális önkormányzatok nemzeti szövetségeiben.

A szinergiák kiépítése és a bevált gyakorlatok cseréjének előmozdítása érdekében az RB támogatja
nemzeti szakértők kirendelését, és ösztönzi a helyi és regionális önkormányzatok közigazgatásban
dolgozó tisztviselői számára a korlátozott idejű tanulmányutakat.

Lehetőségek nemzeti szakértők kirendelésére az RB munkájának belső megismerése, illetve a
helyi és regionális önkormányzatok és az RB közötti horizontális együttműködés fokozása
céljából

Ha a helyi és regionális önkormányzati közigazgatási szervek tisztviselői jelentkeznek egy ilyen
posztra, megtudhatják, hogyan működik belülről egy uniós konzultatív szerv. Jövőbeli kollégáink egy
eltérő szemszögből fognak aktívan hozzájárulni az uniós döntéshozatali folyamathoz, miközben a
helyi és regionális önkormányzatok és az RB közötti együttműködést is erősítik.

Az RB a rövid távú tanulmányi látogatások mellett (ideális lehetőség a már Brüsszelben élő
kormányzati tisztviselők számára) háromféle kirendelést kínál (külföldi nemzeti szakértők, belga
állampolgárságú nemzeti szakértők és költségmentes kirendelés).
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Az RB-hez történő kirendelés során minden nemzeti szakértőnek lehetősége lesz arra, hogy:

 kihasználja egy, a saját és az RB igényeihez és elvárásaihoz igazodó, testre szabott program
előnyeit;

 egy minden szükséges eszközzel felszerelt munkakörnyezetben dolgozhasson, beleértve a
hálózatainkhoz, munkaeszközeinkhez és a képzési programjainkhoz való hozzáférést;

 egy olyan, időben korlátozott megbízatáson dolgozzon, amely mind az RB, mind a helyi és
regionális önkormányzati közigazgatás számára előnyös;

 aktívan részt vegyen az intézmény fő tevékenységeiben;
 részt vegyen az RB plenáris ülésein;
 megismerje, hogyan dolgozzuk ki véleményeinket;
 felfedezze munkánk egyéb oldalait is.

Cserébe az RB segítséget szeretne kapni ahhoz, hogy tagjainkkal és póttagjainkkal együtt helyi
párbeszédeket szervezhessen az EU régióiban. Ez lehetővé tenné, hogy az Európa jövőjéről folytatott
viták során megfelelően meghallgassák az Ön régiójának aggályait és az Ön véleményét, hogy Európa
alakulása és annak iránya az európai régiók igényeit és elvárásait is tükrözze.

Mivel a napidíj fizetésével járó kirendelési lehetőségek korlátozottak, arra ösztönözzük a helyi,
regionális és nemzeti kormányzatokat, hogy fontolják meg a költségmentes kirendeléseket (ilyenkor a
nemzeti szakértő csak a munkáltatója által biztosított fizetést kapja, ezen felül az RB nem nyújt
számára semmilyen kiegészítő juttatást). Az RB még költségmentes kirendelés esetén is
irodahelyiséget, munkaállomást/megfelelő munkaeszközöket, képzési lehetőségeket, hálózatépítési
lehetőségeket és külön mentort bocsát a nemzeti szakértő rendelkezésére, hogy ott-tartózkodása
gyümölcsöző és hasznos tapasztalat legyen mind az ő, mind a régiója számára.

A kirendelések időben korlátozottak (legalább hat hónap és legfeljebb két év, amely összesen
legfeljebb négy évre meghosszabbítható).

2023-ban várhatóan több költségmentes kirendelt nemzeti szakértői álláshely is betölthető lesz. Az
RB-hez való kirendelés iránt érdeklődő potenciális pályázók bármikor regisztrálhatnak honlapunkon.
Legfeljebb három olyan profilt, illetve érdeklődési területet választhatnak, amelyen dolgozni
szeretnének (prioritási sorrendben). A kirendelésre vonatkozó speciális követelményeket az 1. és 2.
melléklet tartalmazza. Az RB-hez kirendelt nemzeti szakértőkre vonatkozó szabályokról szóló
határozatot az álláslehetőségekről szóló oldalunkon találhatja meg.

Arra kérem, hogy tagként, illetve póttagként továbbítsa ezt a levelet, hogy több kollégát érhessünk el a
közigazgatásban, a helyi és regionális önkormányzatoknál.

Örömmel fogadom Önöket és régiójukat az RB-nél, és örülnék, ha együttműködésünket szorosabbra
fűzhetnénk. Dolgozzunk együtt az Európa jövőjével kapcsolatos kihívások megoldásán!

Petr Blížkovský
(elektronikusan aláírva)
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1. melléklet

A Régiók Európai Bizottsága szolgálatainál dolgozó kirendelt nemzeti szakértőkre vonatkozó
alkalmazási feltételekről szóló 438/2015. sz. határozat alapján

Kérjük, olvassa el a 438/2015. sz. határozat teljes szövegét az álláslehetőségekről szóló oldalunkon.

A kirendelés feltételei:

A helyi, regionális vagy nemzeti szervek, illetve a kormányközi szervezetek munkatársai
jelentkezhetnek kirendelt nemzeti szakértői pozícióra. Ehhez azonban több feltételnek is meg kell
felelniük.

A pályázónak:

• egy helyi, regionális vagy nemzeti hatóság, illetve kormányközi szervezet alkalmazottjának
kell lennie;

• legalább három éves, igazgatási, tudományos, műszaki, tanácsadói vagy felügyeleti
munkakörben teljes munkaidőben szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie;

• a jelenlegi munkáltatójánál legalább tizenkét hónapja kell munkaviszonyban állnia;

• az Európai Unió hivatalos nyelvei közül egyet magas szinten, egy másikat pedig kielégítő
szinten kell ismernie;

• a kirendelés időtartama alatt nem lépheti túl a 66 éves korhatárt; és

• bizonyítani kell tudnia, hogy munkáltatója a kirendelés teljes ideje alatt fenntartja vele a
(határozott vagy határozatlan idejű) munkaviszonyt, továbbra is biztosítja a fizetését, valamint
garantálja szociális jogait és juttatásait, mindenekelőtt társadalom- és nyugdíjbiztosítási
jogviszonyát.
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2. melléklet

Részlet a Régiók Európai Bizottságának a gyakornoki programokra vonatkozó szabályokról
szóló 188/2022. sz. határozatából

III. fejezet KORMÁNYZATI TISZTVISELŐK SZAKMAI LÁTOGATÁSAIRA
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

16. cikk – Kormányzati tisztviselők szakmai látogatásának definíciója

16.1 A lehetőség az uniós tagállamok nemzeti, regionális vagy helyi hatóságainak alkalmazottai
vagy gyakornokai előtt áll nyitva. A látogatás jó alkalom lehet a küldő és a fogadó intézmény közötti
együttműködés és kapcsolatépítés szorosabbra fűzésére. A szakmai látogatáson részt vevő tisztviselők
betekintést nyerhetnek az Régiók Európai Bizottságának munkájába, miközben fejleszthetik
készségeiket és képességeiket, továbbá bővíthetik ismereteiket.

16.2 Díjazást – a 11. cikk szerinti ösztöndíjat – csak a Cicero gyakornoki programban részt vevők
kapnak. A kormányzati tisztviselők szakmai látogatásaik során nem az RB-től, hanem az őket
foglalkoztató intézménytől részesülnek díjazásban. A még csak gyakornokként dolgozó kormányzati
tisztviselők azonban az 5. cikk (6) bekezdésében meghatározott feltételek mellett részesülhetnek
szociális juttatásokban.

17. cikk – A fogadás feltételei
17.1 Ez a program elsősorban az Európai Unió tagállamainak kormányzati tisztviselőit célozza,
akik nemzeti hatóságoktól, illetve regionális vagy helyi önkormányzatoktól érkezhetnek.

17.2 A szakmai látogatásra pályázó kormányzati tisztviselőnek a következő kritériumoknak kell
megfelelnie:

−európai uniós állampolgárnak kell lennie, aki valamelyik uniós tagállam nemzeti, helyi vagy
regionális hatóságánál dolgozik; a főtitkár azonban kivételes és megfelelően indokolt esetben
EU-n kívüli országokból érkező pályázók számára is engedélyezheti, hogy részt vegyen a
kormányzati tisztviselők számára nyitva álló szakmai látogatási programban. Az RB fenntartja a
jogot, hogy visszavonja ajánlatát, és másik alkalmas jelöltet válasszon, amennyiben a jelölt a
tanulmányi látogatás időszakának kezdetéig nem bizonyítja, hogy megfelel a Belgiumban való
jogszerű tartózkodáshoz és munkavállaláshoz szükséges nemzeti bevándorlási jogi
követelményeknek;
− legalább alapfokú diplomával kell rendelkeznie (vagy már túl kell lennie az alapfokú diploma
megszerzéséhez szükséges tanulmányi ciklus felén a Régiók Európai Bizottságának munkája
szempontjából relevánsnak ítélt szakterületen);
−olyan pozícióban kell dolgoznia, ahol az RB-nél dolgozó uniós alkalmazottak által végzett
feladatokhoz hasonló szintű és tartalmú munkát végez;
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−az őt foglalkoztató hatóságtól igazolást kell kapnia a munkaviszonyáról, illetve beleegyezést
az RB-nél töltendő szakmai látogatáshoz, továbbá igazolást arról, hogy a munkáltató a szakmai
látogatás időtartamára finanszírozást biztosít számára;
− folyékony francia- vagy angoltudással kell rendelkeznie.

18. cikk – A kormányzati tisztviselők szakmai látogatásainak időtartama és kezdete

18.1 A kormányzati tisztviselők szakmai látogatása kettőtől hat hónapos időtartamra
engedélyezhető. Az emberi erőforrásokért felelős igazgató engedélyezheti ennek összesen legfeljebb
tizenkét hónapra történő meghosszabbítását.
18.2 A szakmai látogatás kezdetének időpontjáról egyeztetni kell a résztvevővel.

19. cikk – A kormányzati tisztviselők szakmai látogatásaira vonatkozó kiválasztási eljárás
irányítása

19.1 A kormányzati tisztviselők szakmai látogatásának kérelmezéséért a kérelmező szolgálat
osztályvezetője vagy igazgatója felelős, az érvényben lévő belső eljárásnak megfelelően.

19.2 A kormányzati tisztviselők szakmai látogatásaira vonatkozó kérelmek kezeléséért a
Gyakornoki Iroda a felelős, az érvényben lévő belső eljárásnak megfelelően.
19.3 A kormánytisztviselők szakmai látogatásához az engedélyt az emberi erőforrásokért felelős
igazgató a hatályos belső eljárásnak megfelelően adhatja meg.

6. cikk – Pályázatok benyújtása

A kormányzati tisztviselők számára kínált szakmai látogatásokra az RB honlapján elérhető online
jelentkezési lapon lehet pályázni.

21. cikk – Biztosítás
21.1 A betegbiztosítás kötelező a kormányzati tisztviselők szakmai látogatási programjában részt
vevő valamennyi személy számára. Ezt az RB nem finanszírozza. A jelöltnek igazolnia kell a
betegbiztosítási fedezet meglétét.

21.2 A kormányzati tisztviselők szakmai látogatási programjában részt vevő valamennyi
személynek baleseti kockázat elleni biztosítással is rendelkeznie kell, az RB biztosítási kötvényében
meghatározott feltételeknek megfelelően. A megfelelő biztosítási díj teljes költségét az RB viseli.
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