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A KÉPVISELŐI GYAKORNOKOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

AZ ELNÖKSÉG

2018 DECEMBER 10-I HATÁROZATA1

AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKSÉGE,

- tekintettel az Európai Parlament eljárási szabályzata 25. cikkének (2) és (3) bekezdésére2,

mivel

(1) az európai parlamenti képviselők mellett folytatott szakmai gyakorlatok hozzájárulnak az 
európai oktatáshoz és szakképzéshez, valamint elősegítik az intézmény működésének jobb 
megértését; 

(2) a szakmai gyakorlatoknak különösen a munka világába való átmenethez való hozzájárulás 
tekintetében fennálló értéke az általuk kínált tananyag és munkafeltételek minőségétől függ;

(3) helyénvaló közös szabályokat és iránymutatásokat elfogadni a képviselői gyakornokokra 
vonatkozóan a szakmai gyakorlatok minőségének javítása, különösen a tananyagok, a 
munkafeltételek, többek között a méltó bérezés és a korlátozott idejű gyakorlat meghatározása 
tekintetében a gyakornokokra vonatkozó minőségi garanciák kialakítása céljából;

(4) az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata3 (a továbbiakban: 
„végrehajtási szabályzat”) előírja, hogy az Elnökség által előírt feltételek alapján kötött 
gyakornoki megállapodásokkal kapcsolatban felmerülő költségek ugyancsak megtéríthetők a 
képviselő parlamenti juttatásaiból. 

AZ ALÁBBI HATÁROZATOT FOGADTA EL:

1. cikk
A szakmai gyakorlatok típusai

1. Az uniós polgárok európai oktatásához és szakmai képzéséhez történő hozzájárulás, 
valamint egy európai intézmény működésének megismertetése érdekében a képviselők az 
alábbiakat kínálhatják fel: 

1 Az Elnökség 2020. január 13-i, 2021. január 18-i, 2022. január 26-i és 2022. július 4-i határozatával 
módosítva.
2 Az eljárási szabályzatra való hivatkozásokon a 2017. januárban érvényben lévő változatot kell érteni.
3 A legutóbb a 2018. június 11-i és 2018. július 2-i elnökségi határozattal módosított, 2008. május 19-i és július 
9-i elnökségi határozat.
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a) szakmai gyakorlatok az Európai Parlament brüsszeli épületeiben a Parlamenttel kötött 
megállapodás alapján. A szakmai gyakorlatra Strasbourgban is sor kerülhet azon képviselők 
esetében, akik irodáikat állandó jelleggel használják.

b) tanulmányi látogatások Brüsszelben vagy Strasbourgban; 

c) szakmai gyakorlatok a megválasztás szerinti tagállamban.

2. A képviselők szabadon választják ki a gyakornokokat és a tanulmányi látogatások 
résztvevőit, feltéve, hogy azok megfelelnek az e határozatban meghatározott általános és 
különleges jelentkezési feltételeknek. 

1 .rész: A szakmai gyakorlatok valamennyi típusára vonatkozó általános rendelkezések 

2. cikk
Általános rendelkezések

1. A képviselők egyszerre legfeljebb három gyakornokot alkalmazhatnak. 

2. Amennyiben mindhárom gyakornok ugyanazon a parlamenti munkahelyszínen kap helyet, 
a Parlament épületeinek használatával kapcsolatos biztonsági korlátozásokra való tekintettel e 
létszám jóváhagyásának feltétele, hogy az érintett képviselő képviselőcsoportjának főtitkára 
által megfelelően felhatalmazott szervezeti egység megerősítse, hogy az érintett képviselő 
elegendő irodahelyiséggel rendelkezik e biztonsági előírások betartásához. 

3. A végrehajtási szabályzat 34. cikkének (2) bekezdése értelmében vett képviselői 
csoportosulások is kínálhatnak szakmai gyakorlatokat. 

4. A gyakornokok által ellátott feladatok azonban semmilyen körülmények között sem lehetnek 
olyan jellegűek, hogy helyettesítsék akár a helyi, akár az akkreditált parlamenti asszisztensek 
munkáját, a gyakornok számára biztosított juttatás pedig nem lehet olyan jellegű, hogy az a 
valóságban burkolt formában díjazást testesítsen meg.

3. cikk
Általános felvételi követelmények

1. A gyakornokok:

a) valamely uniós tagállam vagy csatlakozó/tagjelölt ország állampolgárainak kell lenniük.  A 
képviselők ugyanakkor harmadik országok állampolgárai számára is kínálhatnak szakmai 
gyakorlatot, feltéve, hogy biztosítják, hogy a gyakornokok a munkavégzésük kijelölt helye 
szerinti országba való belépésük előtt eleget tesznek a vízumelőírásoknak. A vízumnak a 
szakmai gyakorlat teljes időtartamára érvényesnek kell lennie, és lehetővé kell tennie a 
gyakornok szabad mozgását a fogadó ország, illetve Belgium és Franciaország területén is;

b) az Európai Parlamenttel kötött megállapodás alapján végzett szakmai gyakorlatok esetében 
a gyakorlat kezdetén be kell tölteniük 18. életévüket. 
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Kellően indokolt kérelem esetén a quaestorok mentesítést adhatnak ezen életkort érintő 
korlátozás alól. 

A megválasztás szerinti tagállamban szakmai gyakorlatokat legalább 14 éves diákok számára 
is fel lehet kínálni, feltéve, hogy ez a tanulmányaik részeként elvégzendő szakmai gyakorlat 
keretébe illeszkedik;

c) alaposan ismerniük kell az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét;

d) szakmai gyakorlatuk folyamán nem állhat fenn munkaviszonyuk vagy egyéb szerződéses 
viszonyuk. A gyakornoki munka kizárólag akkor vállalható munkaszerződés keretében, ha az 
valamely szakképzés vagy tudományos kutatási tevékenység részét képezi;

e) korábban nem végezhettek képviselő melletti szakmai gyakorlatot, a tanulmányi 
látogatásokat kivéve;

f) korábban nem dolgozhattak valamely képviselő helyi vagy akkreditált parlamenti 
asszisztenseiként.

2. A szakmai gyakorlat nem eredményezhet a végrehajtási szabályzat 43. és 62. cikke szerinti 
összeférhetetlenségi helyzetet.

3. A képviselőknek elő kell mozdítaniuk az esélyegyenlőséget, és a lehető legnagyobb 
mértékben biztosítaniuk kell a nemek közötti egyensúlyt.

 

4. cikk
Költségek

A végrehajtási szabályzat 33. cikkének (4) bekezdésében említetteknek megfelelően az e 
határozat alapján kínált szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos költségek – beleértve a havi 
juttatásokat, útiköltség-térítéseket és kiküldetési költségeket, valamint a biztosítás költségét – 
az érintett képviselő egyéni parlamenti asszisztensi juttatásaiból, e juttatások erejéig 
fedezhetők.  

2. rész: Szakmai gyakorlatok az Európai Parlamenttel kötött megállapodás alapján 

5. cikk
A felvételre vonatkozó különleges feltételek

A képviselők szakmai gyakorlatot kínálhatnak fel azoknak a jelentkezőknek, akik a szakmai 
gyakorlat megkezdése előtt:

- felsőfokú tanulmányok folytatására jogosító középiskolai bizonyítványt szereztek, vagy 

- már felsőfokú tanulmányokat folytatnak vagy ezzel egyenértékű szakmai képzésben 
részesülnek, vagy

- egyetemi szintű diplomával rendelkeznek.   
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6. cikk
A szakmai gyakorlat időtartama

1. A szakmai gyakorlatok időtartamát legalább hat hétben és legfeljebb öt egymást követő 
hónapban lehet meghatározni. 

2. A szakmai gyakorlatokat a Parlament illetékes szervezeti egysége a képviselő indokolással 
ellátott, legkésőbb a szakmai gyakorlatról szóló eredeti megállapodás lejárata előtt két héttel 
benyújtott kérelme alapján egy alkalommal legfeljebb négy egymást követő hónappal 
meghosszabbíthatja. A szakmai gyakorlat meghosszabbítására a kezdeti időszakot igénybe 
vevő képviselőtől eltérő képviselő mellett is sor kerülhet. A gyakornoki megállapodásban 
szereplő záró időpont és az adott hosszabbítás kezdő időpontja között nem lehet megszakítás 
vagy felfüggesztés. A szakmai gyakorlat teljes hossza semmiképpen sem haladhatja meg a 
kilenc hónapot.

3. A szakmai gyakorlat nem újítható meg. 

7. cikk
A benyújtandó dokumentumok

1. A jelentkezőknek az alább felsorolt valamennyi dokumentumot be kell nyújtaniuk a 
Parlament illetékes szervezeti egységéhez:

 a) a képviselő által aláírt kérelmezési formanyomtatványt, amely tartalmazza a gyakorlatról 
szóló megállapodás elkészítéséhez szükséges valamennyi adatot;

b) a gyakornok által aláírt nyilatkozatot a szakmai titoktartásra és a bizalmas jelleg megőrzésére 
vonatkozó kötelezettségvállalásról;

c) a gyakornok érvényes személyazonosító okmányának másolatát;

d) egy önéletrajzot;

e) a felsőfokú végzettséget bizonyító dokumentumokat;

f) egy pénzügyi intézmény által kiállított dokumentumot, amely egyértelműen feltünteti a bank 
és a számlatulajdonos nevét, az IBAN számlaszámot és a BIC/SWIFT kódot a havi juttatás 
folyósítása céljából. A bankszámlát valamely uniós tagállamban kell megnyitni a gyakornok 
nevére;

g) harmadik országok állampolgárai esetében szükség szerint a szakmai gyakorlat teljes 
időtartamára érvényes vízum másolatát.

2. Valamennyi fenti dokumentumot legalább egy hónappal a gyakornoki megállapodás kívánt 
kezdő időpontját megelőzően el kell juttatni a Parlament illetékes szervezeti egységének. E 
határidő elmulasztása esetén a kezdő időpontot el kell halasztani. Az illetékes szervezeti egység 
ellenőrzi a 3. cikkben meghatározott általános jelentkezési feltételekben említett 
követelmények és az 5. cikkben foglalt különleges felvételi feltételek teljesülését.
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8. cikk
Fogyatékossággal élő gyakornokok: észszerű alkalmazkodási intézkedések iránti kérelem 

1. A képviselők Brüsszelben szakmai gyakorlatot kínálhatnak fogyatékossággal élő 
gyakornokok számára. 

2. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata 1d. cikkének (4) bekezdése szerint 
a munkakör alapvető feladataihoz viszonyítva az „észszerű alkalmazkodás” olyan megfelelő – 
szükség szerinti – intézkedéseket jelent, amelyek lehetővé teszik a fogyatékossággal élő 
személy számára a foglalkoztatáshoz való hozzáférést, az abban való részvételt és 
előrehaladást, illetve képzés elvégzését, kivéve, ha az ilyen intézkedések aránytalanul nagy 
terhet rónának a munkáltatóra.

3. E szakmai gyakorlatokra a személyzeti szabályzat 1d. cikke (4) bekezdésének 
végrehajtásáról szóló, 2015. április 1-jei belső szabályok és az említett belső szabályok 9. cikke 
alapján elfogadott iránymutatások alkalmazandók.

4. Mindazonáltal azok a képviselői gyakornokok, akik a kérelmükben nyilatkoztak arról, hogy 
észszerű alkalmazkodási intézkedést igényelnek, nem kötelesek alávetni magukat a 2015. 
április 1-jei belső szabályzat 2. cikkének (1) bekezdése és az iránymutatások 8.1. és 10.1. 
pontjában előírt orvosi vizsgálatnak, hanem ehelyett a Parlament egyik orvosi tisztviselőjével 
folytatott interjún kell részt venniük.

9. cikk
Gyakornoki megállapodás

1. A szakmai gyakorlat elején az Európai Parlament Főtitkárságán folytatott szakmai 
gyakorlatokra vonatkozó belső szabályok értelmében az illetékes hatóság és a gyakornok 
szerződést ír alá. Ez a megállapodás kizárólagos érvényű.

2. A megállapodásnak rögzítenie kell a képviselő nevét, aki a gyakornokot alkalmazza. 

3. A szakmai gyakorlatra való felvétel semmiképpen nem ruházza fel a kedvezményezettet 
uniós tisztviselői vagy alkalmazotti minőséggel, és a későbbiekben semmilyen címen nem 
jogosítja fel foglalkoztatásra. 

10. cikk 
Havi juttatás

1. Az 5. cikk értelmében vett gyakornokok havi juttatásban részesülnek.

2. A havi juttatás összegét a képviselő szabadon határozhatja meg, annak teljes munkaidős 
szerződés esetén 858 EUR és 1407 EUR között kell lennie. Ezeket az összegeket az Elnökség 
évente kiigazíthatja, és az Európai Parlament honlapján közzé kell tenni.

3. A részmunkaidős szerződések esetében a havi juttatás összegét időarányos módon kell 
kiigazítani.
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4. A havi juttatás összegének a szakmai gyakorlat teljes időtartamára azonosnak kell lennie. 
Amennyiben a szakmai gyakorlatot a 6. cikknek megfelelően meghosszabbítják, a havi juttatás 
összegét a meghosszabbítás időtartamára egy alkalommal meg lehet emelni.

5. Amennyiben a gyakornok más forrásból már juttatásban vagy ösztöndíjban részesül, az e 
cikk (2) bekezdés alapján neki járó összeget e külső forrásból származó jövedelemnek 
megfelelő összeggel csökkenteni kell. 

6. A gyakornokok kizárólagos felelősséget viselnek adóügyi kötelezettségeinek teljesítéséért. 
A juttatás nem tartozik a közösségi adó hatálya alá.

7. Amennyiben a szakmai gyakorlat a hónap folyamán kezdődik vagy ér véget, a havi juttatást 
arányosan kell kifizetni.

11. cikk
A képviselő szerepe a szakmai gyakorlat során

1. A képviselő valamennyi adminisztratív jellegű kérdésben kapcsolattartóként jár el a 
gyakornok és a Parlament illetékes szervezeti egysége között.

2. A képviselő haladéktalanul tájékoztatja Parlament illetékes szervezeti egységét a szakmai 
gyakorlat során bekövetkezett és általa észlelt vagy a gyakornok által tudomására hozott 
valamennyi jelentősebb eseményről (különösen a távollétekről, megbetegedésekről, 
balesetekről).

3. A szakmai gyakorlat folyamán a gyakornokok az őket alkalmazó képviselő felügyelete alá 
tartoznak. 

12. cikk
A gyakornokok általános kötelezettségei

1. A gyakornokoknak meg kell felelniük ennek a képviselők mellett folytatott szakmai 
gyakorlatokat szabályozó elnökségi határozatnak. 

2. A gyakornokok kötelesek eleget tenni az őket alkalmazó képviselő utasításainak.

3. Az Európai Parlament épületeiben folytatandó szakmai gyakorlat elfogadásával a 
gyakornokok vállalják, hogy betartják a Parlament belső szabályait, különösen a biztonságra 
vonatkozó szabályokat.

4. Szakmai gyakorlatuk során a gyakornokoknak az Európai Parlamentben folytatott napi 
munka tekintetében a lehető legnagyobb diszkrécióval kell eljárniuk. Az Európai Parlament 
előzetes hozzájárulása nélkül nem adhatnak át a rendelkezésükre bocsátott ám nyilvánosságra 
nem hozott dokumentumot vagy információt olyan személynek, aki nem képviselő, és nem 
tagja az Európai Parlament személyzetének. 

5. A sajtóval való kapcsolattartás során a gyakornokoknak be kell tartaniuk az Európai 
Parlament személyzetének valamennyi tagjára vonatkozó szabályokat, és követniük kell a 
megadott utasításokat.
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6. A gyakornokok e kötelezettsége a gyakornoki idő letelte után is fennáll.

7. A gyakornokok kötelesek tiszteletben tartani a szakmai gyakorlat helye szerinti ország 
jogszabályait, különösen a helyi népességnyilvántartásokba történő bejelentkezés vagy – adott 
esetben – a vízumkötelezettségek tekintetében.

13. cikk
Baleset- és betegségbiztosítás

1. A gyakornoknak szakmai gyakorlatuk teljes időtartama alatt betegség- és balesetbiztosítással 
kell rendelkezniük. Az Európai Parlament a gyakornokok nevére betegség- és balesetbiztosítást 
köt, amely a nemzeti rendszerükön vagy bármely egyéb biztosítási rendszeren keresztül 
esetlegesen fennálló biztosításon felül kiegészítő fedezetet biztosít számukra.

2. A gyakornokok kérésére az Európai Parlament biztosítást köthet házastársuk vagy bejegyzett 
élettársuk és gyermekeik javára is. Ebben az esetben a biztosítási díjak magukat a 
gyakornokokat terhelik.

3. Betegség vagy baleset esetén a gyakornoknak közvetlenül a biztosítótársasághoz kell 
fordulnia. Az Európai Parlament nem járhat el közvetítőként a gyakornok és a biztosítótársaság 
között.

14. cikk
Munkaidő

1. A gyakornokok teljes munkaidőben vagy (50%-os) részmunkaidőben kerülnek 
foglalkoztatásra. 

2. A munkaidő megegyezik az Európai Parlament alkalmazottainak hivatalos munkaidejével. 
A túlóra a juttatásban való ellentételezésre vagy díjazásra nem jogosít.

15. cikk
A szakmai gyakorlat idő előtti befejezése 

Az e határozat 2. részének megfelelő, az Európai Parlamenttel kötött megállapodáson alapuló 
szakmai gyakorlatokra az Európai Parlament Főtitkárságán folytatott szakmai gyakorlatokra 
vonatkozó belső szabályok idő előtti megszüntetésről szóló rendelkezéseit kell alkalmazni, 
azzal, hogy a képviselő tekintendő a gyakorlatvezetőnek.

16. cikk
A szakmai gyakorlat lezárása

1. A szakmai gyakorlat akkor zárul le, amikor megítélt időtartama lejár.
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2. Amennyiben a képviselő mandátuma – elhalálozás, lemondás vagy bármely egyéb ok miatt 
– megszűnik, a szakmai gyakorlat az adott hónap végén lezárul.

3. Amennyiben a gyakornok valamennyi kötelezettségének eleget tett, a Parlament illetékes 
szervezeti egysége az e célra szolgáló nyomtatványon igazolja a szakmai gyakorlat elvégzését, 
feltüntetve a gyakorlat időtartamát és a gyakornokot alkalmazó képviselő nevét. A képviselők 
kívánságuk szerint a szakmai gyakorlat során elvégzett feladatokat részletező, kiegészítő 
igazolást is kiállíthatnak.

17. cikk
Utazási költségtérítés 

A képviselő kérésére az e határozat 2. részének megfelelő, az Európai Parlamenttel kötött 
megállapodáson alapuló szakmai gyakorlatokra az Európai Parlament Főtitkárságán folytatott 
szakmai gyakorlatokra vonatkozó belső szabályok utazási költségtérítésről szóló 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

18. cikk
Kiküldetések

1. A szakmai gyakorlat során a képviselőnek a Parlament illetékes szervezeti egységéhez 
intézett kérésére a gyakornokok kiküldetésre küldhetők a Parlament valamely másik 
munkahelyszínére.

2. E kiküldetések esetében a gyakornokok az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó 
alkalmazási feltételek II. címére vonatkozó végrehajtási intézkedések alapján az akkreditált 
asszisztenseket megillető költségtérítéssel megegyező költségtérítésre jogosultak.

19. cikk
Háztartási támogatás

Az e határozat 2. részének megfelelő, az Európai Parlamenttel kötött megállapodáson alapuló 
szakmai gyakorlatokra az Európai Parlament Főtitkárságán folytatott szakmai gyakorlatokra 
vonatkozó belső szabályok háztartási támogatásról szóló rendelkezéseit kell alkalmazni.

20. cikk
Szabadság és távollétek 

Az e határozat 2. részének megfelelő, az Európai Parlamenttel kötött megállapodáson alapuló 
szakmai gyakorlatokra az Európai Parlament Főtitkárságán folytatott szakmai gyakorlatokra 
vonatkozó belső szabályok szabadságokról és távollétekről szóló rendelkezéseit kell 
alkalmazni, azzal, hogy a képviselő tekintendő a gyakorlatvezetőnek.
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21. cikk
AKCS-gyakornokok az Európai Parlamentben 

Az „AKCS-gyakornokok az Európai Parlamentben” kezdeményezés hatálya alá tartozó 
szakmai gyakorlatokra az e határozatban foglalt, az Európai Parlamenttel kötött megállapodás 
alapján végzett szakmai gyakorlatokra vonatkozó szabályok alkalmazandók.

3. rész: Tanulmányi látogatások

 22. cikk
Általános rendelkezések

1. A képviselők az Európai Unióval kapcsolatos témák részletes tanulmányozása céljából 
lehetőséget kínálhatnak arra, hogy a jelentkezők meghatározott időt töltsenek brüsszeli vagy 
strasbourgi parlamenti irodájukban. 

2. A tanulmányi látogatások maximális ideje hat hét. Egy jogalkotási cikluson belül ugyanazon 
személy számára legfeljebb két tanulmányi látogatás engedélyezhető. Az ugyanazon résztvevő 
számára engedélyezett két látogatás között legalább tizenkét egymást követő hónapnak el kell 
telnie.

3. A tanulmányi látogatásokat fogadni kívánó képviselőknek a látogatás tervezett időpontja 
előtt legalább egy hónappal tájékoztatniuk kell a Parlament illetékes szervezeti egységét. 

4. A képviselők a látogatás tervezett időpontja előtt legalább egy hónappal megküldik a 
Parlament illetékes szervezeti egységének a következőket:

– a jelentkező személyes nyilatkozata, amely megjelöli azon képviselő nevét, akinél 
munkatapasztalatot kíván szerezni, a látogatás célját és kívánt időtartamát;

– egy önéletrajzot;

– a jelentkező útlevelének vagy nemzeti személyazonosító igazolványának másolata;

– harmadik országok állampolgárai esetében szükség szerint a szakmai gyakorlat teljes 
időtartamára érvényes vízum másolata.

5. A tanulmányi látogatások résztvevői semmilyen juttatásban nem részesülnek. Az érintett 
képviselő kérésére a tanulmányi látogatások résztvevői számára egyszeri kifizetés formájában 
a látogatás időtartamával arányos ellentételezés nyújtható. A maximális időtartamra vonatkozó 
ellentételezés teljes összege nem haladhatja meg a 10. cikk (2) bekezdése szerint nyújtott 
maximális juttatást. Ilyen esetben a résztvevőnek a kifizetés céljából be kell nyújtania egy 
pénzügyi intézmény által kiállított dokumentumot, amely egyértelműen feltünteti a bank és a 
számlatulajdonos nevét, az IBAN számlaszámot és a BIC/SWIFT kódot. A bankszámlát 
valamely uniós tagállamban kell megnyitni a résztvevő nevére.

6. Amennyiben a képviselők úgy határoznak, hogy a tanulmányi látogatás résztvevői számára 
biztosítják a Parlament másik munkahelyszínére – Brüsszelbe vagy Strasbourgba – való 
elutazás lehetőségét, a felmerülő költségeket meg kell téríteniük. 
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4. rész: Szakmai gyakorlatok a megválasztás szerinti tagállamban 

23. cikk
Általános rendelkezések

A 2. cikk (1) bekezdésében foglalt korlátok között a képviselők a megválasztásuk szerinti 
tagállamban szakmai gyakorlatot kínálhatnak. Az e szakmai gyakorlatokra alkalmazandó jog 
az adott állam nemzeti joga. 

24. cikk
A jogosultság feltételei

1. A megválasztás szerinti tagállamban folytatott szakmai gyakorlatokat csak az alábbi 
feltételek teljesülése esetén lehet a parlamenti asszisztensi juttatásokból fedezni.

2. A gyakornokoknak a 3. cikkben meghatározott általános jelentkezési feltételek mellett 
teljesíteniük kell a szakmai gyakorlatokra vonatkozóan a szakmai gyakorlat helye szerinti 
tagállam jogában előírt különleges jelentkezési feltételeket is.

3. A (2) bekezdéstől eltérően a szakmai gyakorlat helye szerinti tagállam alkalmazandó jogát 
sértő általános jelentkezési feltételektől el kell tekinteni.

4. A képviselőknek az alább felsorolt valamennyi dokumentumot továbbítaniuk kell a 
Parlament illetékes szervezeti egységéhez, hogy ellenőrizni lehessen a 3. cikkben 
meghatározott általános jelentkezési feltételek és az alkalmazandó nemzeti jogban előírt 
különleges felvételi feltételek teljesülését.

Minden képviselőnek be kell nyújtania különösen: 

a) a képviselő által aláírt költségtérítési kérelmet a jelentkezés jóváhagyásához szükséges 
valamennyi információval, ideértve a gyakornoki megállapodás megfelelően aláírt példányát 
és a megállapodás kezeléséért felelős kifizetőhely nevét;

b) a gyakornok által aláírt nyilatkozatot a szakmai titoktartásra és a bizalmas jelleg megőrzésére 
vonatkozó kötelezettségvállalásról;

c) a gyakornok érvényes személyazonosító okmányának másolatát;

d) egy önéletrajzot;

e) annak igazolását, hogy a gyakornok vagy a nemzeti egészségügyi szolgálat vagy 
magánbiztosítás révén baleset- és betegbiztosítással rendelkezik;

f) az alkalmazandó nemzeti jog által előírt különleges jelentkezési feltételekre vonatkozó 
igazoló dokumentumokat;

g) harmadik országok állampolgárai esetében szükség szerint a szakmai gyakorlat teljes 
időtartamára érvényes vízum másolatát.
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5. A fent felsorolt valamennyi dokumentumot legalább egy hónappal a gyakornoki 
megállapodás képviselő által kért kezdő időpontját megelőzően el kell juttatni a Parlament 
illetékes szervezeti egységének. E határidő elmulasztása esetén a kezdő időpontot el kell 
halasztani.

25. cikk
Gyakornoki megállapodás

1. Valamennyi gyakornoknak gyakornoki megállapodást kell kötnie azzal a képviselővel, aki 
a gyakornokot alkalmazza.

2. A gyakornokok a szakmai gyakorlat teljes időtartama alatt a képviselő irányítása alá 
tartoznak. Amennyiben a képviselő nincs jelen a megválasztás szerinti tagállamban, a 
megállapodásban rögzíteni kell a gyakornokért felelős helyi asszisztens nevét is.

3. A gyakornoki megállapodásokat a képviselőnek a végrehajtási szabályzat 35. cikkében 
említett kifizetőhelye kezeli, amelynek biztosítania kell a nemzeti és az európai uniós jognak, 
különösen a társadalombiztosítási és adóügyi kötelezettségeknek való megfelelést.

4. A gyakornoki megállapodásnak rögzítenie kell a gyakornok munkavégzésének helyét. 

5. A gyakornoki megállapodásnak a szabadság, külön szabadság, betegszabadság és az 
indokolatlan távollétek tekintetében meg kell felelnie az alkalmazandó nemzeti jognak.

6. A gyakornoki megállapodásnak tartalmaznia kell egy olyan záradékot, amely kifejezetten 
kimondja, hogy az Európai Parlament nem tekinthető a megállapodás szerződő felének, 
továbbá hogy a Parlament nem vonható felelősségre a szerződő felek által elkövetett, 
szerződésszegés miatti pert vagy bármilyen más jogi vagy egyéb vitát eredményező 
cselekedetekért vagy mulasztásokért.

7. Amennyiben a képviselő mandátuma elhalálozás, lemondás vagy bármely egyéb okból 
megszűnik, a gyakornoki megállapodás az alkalmazandó nemzeti jogszabályokkal 
összhangban hatályát veszti. Külön nemzeti rendelkezések hiányában amennyiben a képviselő 
mandátuma megszűnik, a szakmai gyakorlat az adott hónap végén véget ér.

26. cikk
Havi juttatás

1. Az alkalmazandó nemzeti jog sérelme nélkül a havi juttatás összege nem haladhatja meg az 
e határozat 10. cikkének (2) bekezdésében meghatározott maximális összeget.

2. A juttatás és minden egyéb költség parlamenti asszisztensi juttatások keretén belüli 
megtérítésére a kifizetőhelyen keresztül kerül sor.
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27. cikk
A szakmai gyakorlat időtartama

1. Ha az alkalmazandó nemzeti jog másként nem rendelkezik, a szakmai gyakorlat legalább 
egy és legfeljebb öt egymást követő hónapra szól, és egy alkalommal, legfeljebb négy hónappal 
meghosszabbítható. 

2. A szakmai gyakorlat nem újítható meg.

28. cikk
Munkaidő

A heti munkaidő hétfőtől péntekig az alkalmazandó nemzeti jog által előírt, teljes 
munkaidőnek megfelelő munkaidő.

29. cikk
Kiküldetési/útiköltségek 

1. A gyakornok további költségtérítésben részesülhet álláshelyének elfoglalásával és a szakmai 
gyakorlat lejárta után a szokásos tartózkodási helyére való visszautazással kapcsolatos utazási 
költségeinek fedezésére.

2. A parlamenti feladatokhoz kapcsolódóan és a képviselő kérésére a gyakornokok a szakmai 
gyakorlat minden teljes hónapjára vonatkozóan legfeljebb 2 napos időtartamra kiküldetésre 
küldhetők a Parlament három munkahelyszínének valamelyikére vagy a megválasztás szerinti 
tagállamba. A Strasbourgba irányuló kiküldetéseket a parlamenti ülés időtartamára (3,5 napra) 
lehet engedélyezni. Az egyes kiküldetések maximális időtartama a teljes szakmai gyakorlat 
esetében 5 egymást követő munkanap.

3. A gyakornok az alkalmazandó nemzeti jog által meghatározott feltételek mellett jogosult 
útiköltségeinek megtérítésére, a képviselő kérésére vállalt kiküldetés idején felmerült étkezési 
és szállásköltségeit is beleértve:

a) Az útiköltségek megtérítése az eredeti igazoló dokumentumok – különösen a repülő- vagy 
vonatjegyek, illetve a beszállókártyák – bemutatása mellett történik. Gépjárművel történő 
utazás esetén az ellentételezés összege megegyezik az ugyanazon útra vonatkozó 
másodosztályú vonatjegy árával, vagy a szabályozás értelmében az adott útvonalra alkalmazott 
kilométer-átalány összegével, vagy az adóhatóság által elfogadott nemzeti gyakorlatnak 
megfelelő összeggel. Az ilyen utazás megtörténtét megfelelő bizonyítékkal – többek között az 
üzemanyag kifizetésére és/vagy a kiküldetés helyén igénybe vett szállásra vonatkozó 
bizonylatokkal – kell alátámasztani.

b) Az egyes kiküldetések tekintetében a gyakornok a kiküldetésről való visszatérés után, az 
előző bekezdésben említett igazoló dokumentumok bemutatása esetén a tényleges észszerű 
költségek visszatérítésére, vagy a szállás-, étkezési és egyéb különféle kiadások fedezésére 
szolgáló napi átalányösszegre jogosult a szabályozás értelmében alkalmazott díjtáblázatnak 
vagy az adóhatóság által elfogadott nemzeti gyakorlatnak megfelelően.
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4. A költségtérítés az alkalmazandó nemzeti jog által előírt minimumértékre korlátozódik. 

5. A kiküldetés során a gyakornoknak a leggazdaságosabb és leghatékonyabb közlekedési 
eszközt és szállást kell választania. Európán belüli utak esetében vonaton másodosztály, 
repülőn turistaosztály vehető igénybe. A gyakornok az adott pillanatban rendelkezésre álló 
szálláslehetőségek közül gazdaságos és megfelelő szálláslehetőségeket választ, figyelemmel 
azok rendelkezésre állására és hozzáférhetőségére. A szállás kizárólag standard típusú szoba 
lehet. A taxi igénybevétele kivételes jellegű és rövid távolságokra korlátozódik, amennyiben 
nem áll rendelkezésre megfelelő tömegközlekedés. Be kell nyújtani az elismervényt, amelyen 
szerepel az ár, a dátum, a kiindulás és az érkezés helye.

6. Az összes igazoló dokumentumot át kell adni az e gyakornoki megállapodást kezelő 
kifizetőhelynek.

5. rész: Záró rendelkezések 

30. cikk
Vitarendezés

Annak a gyakornoknak, aki az Európai Parlamenttel megállapodást kötött, és aki az e 
határozatot alkalmazva hozott valamely döntést meg kívánja támadni, indokolással ellátott 
beadványt kell benyújtania a Parlament illetékes szervezeti egységéhez, illetve amennyiben a 
vitatott döntést a Parlament illetékes szervezeti egysége hozta, a főtitkárhoz. A Parlament 
illetékes szervezeti egysége vagy adott esetben a főtitkár három hónapos határidőn belül 
indokolással ellátott válaszlevelet intéz a gyakornokhoz.

31. cikk
Személyes adatok feldolgozása

A szakmai gyakorlatokkal összefüggésben keletkező személyes adatok feldolgozása a 
természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 
szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében 
történik. A személyes adatok kezelésére kizárólag e határozat alkalmazásában és keretében 
kerülhet sor. A gyakornoknak jóvá kell hagynia, hogy nevét a szakmai gyakorlat időtartamára 
közzéteszik az Európai Parlament honlapján.

32. cikk
Nyomon követés és értékelési jelentés

A Parlament illetékes szervezeti egységei nyomon követik e határozat végrehajtását, és arról 
legkésőbb 2020. december 31-ig értékelési jelentést készítenek.
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33. cikk
A korábbi szabályok hatályon kívül helyezése

A képviselői gyakornokokról szóló, 2010. április 19-i elnökségi határozat ezennel hatályát 
veszti. 

34. cikk
Hatálybalépés

Ez a határozat 2019. július 2-án lép hatályba.


