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Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) kiválasztási eljárást szervez azzal a céllal, hogy 
tartaléklistát hozzon létre, amelyről betöltheti az intézményi együttműködési és hálózati egységénél 
megüresedő egységvezető (AD besorolási csoport, 9. fokozat) álláshelyet. 

1 HÁTTÉR 
 

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) független, tényeken alapuló tanácsadást nyújt politikai 
döntéshozóknak annak érdekében, hogy az Unióban mindenkire vonatkozóan biztosítsa az alapvető 
jogok teljes körű tiszteletben tartását. Ennek érdekében az Ügynökség információkat és adatokat gyűjt 
és elemez számos alapjogi kérdésben, segítséget nyújt és szakértelmet biztosít az uniós 
intézményeknek és a tagállamoknak, emeli a jogtudatosság szintjét, közzéteszi megállapításait, 
valamint megerősíti az alapjogi szereplők közötti együttműködést és kapcsolatokat.  

Egyenlőségi, roma és szociális jogok osztálya 

Az Egyenlőségi, Roma és Szociális Jogi Osztály felelős többek között a rasszizmus elleni küzdelem és a 
megkülönböztetésmentesség, a romák integrációja és a szociális jogok tematikus területeiért. Az 
egység fő fókusza a kutatás, adatgyűjtés és elemzés - beleértve a minőségi és mennyiségi kutatásokat 
(különösen, ez a nagyszabású felmérések elvégzéséért felelős fő egység). 

Az alapvető kutatási feladatokon kívül az egység kiterjedt projekteket hajt végre, valamint jogi és 
társadalmi elemzéseket végez, jogi véleményeket, tanácsokat és szakpolitikai dokumentumokat készít 
az egység hatáskörébe tartozó területeken - többek között az egyenlőség, a rasszizmus elleni 
küzdelem, a megkülönböztetésmentesség és a roma integráció területén felmerülő érdemi 
kérdésekben. Ez az egység irányítja az ügynökség munkáját a szociális jogok területén. Az egység 
objektív, megbízható és összehasonlítható adatokat gyűjt, és tendenciákat azonosít, hogy 
hozzájáruljon a hatékonyabb jogalkotáshoz és végrehajtáshoz. Ebben az összefüggésben az egység 
társadalmi-jogi elemzésen alapuló véleményeket ad ki, valamint segítséget és szakértelmet biztosít az 
ügynökség érdekelt feleinek a hatáskörébe tartozó területen. 
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2 A FELADATKÖR LEÍRÁSA 
 

A sikeres pályázó várhatóan az alábbi feladatokat fogja ellátni: 

Személyzet irányítási feladatok 

• Az egység tevékenységeinek megtervezése és irányítása az erőforrások leghatékonyabb, 
leghatásosabb és leggazdaságosabb módon történő felhasználása érdekében. 

• Az egységen belül a személyzet hatékony irányításának biztosítása az ügynökség 
humánerőforrás-politikájával összhangban. A személyzet teljesítményének irányítása, a 
személyzet fejlesztése a tanulási és fejlesztési politikákkal összhangban, valamint a munkaidő és 
a hiányzások kezelése; 

• A csapatszellem fejlesztése az egységen belül, valamint más egységekkel együtt. A belső 
konfliktusok megelőzésének és megoldásának kezdeményezése; 

• A személyzet tájékoztatása az egység munkájának minden lényeges politikai és stratégiai 
vonatkozásáról, visszajelzések adása és interaktív kommunikáció folytatása; 

• A hatékonyság és eredményesség optimalizálása érdekében együttműködés kialakítása és 
előmozdítása más egységekkel. 

Általános feladatok 

• Hozzájárulás a stratégiák, politikák és eljárások a küldetésnyilatkozat alapján történő 
kidolgozásához az ügynökség közös stratégiai prioritásainak megvalósítása érdekében; 

• Az egységen belül pontos tervezés és jelentéstétel biztosítása a hatékony és eredményes 
pénzügyi gazdálkodás elvének megfelelően; 

• Az egység tevékenységeinek és projektjeinek meghatározása, irányítása és felügyelete, biztosítva 
a megfelelő teljesítést a megállapított határidők, a költségvetés és a minőségi követelmények 
betartásával; 

• Az igazgató és az egység tagjai közötti információcsere fő csatornájaként jár el; 
• Tanácsadás az igazgató számára az egység hatáskörébe tartozó valamennyi kérdésben; 
• A vezetői team tagjaként az igazgató támogatása az ügynökség általános irányításában. 

Különös feladatok 

• Javaslattétel a felmérésekhez, adat- és információgyűjtési tevékenységekhez kapcsolódó 
elemzési eszközökre, statisztikai és egyéb módszerekre, azok kidolgozása és nyomon követése; 

• Az egység által lefedett területeken az uniós jogi és szakpolitikai fejlemények nyomon követése 
és a vonatkozó tanácsadás; 

• A vonatkozó adatok és információk elemzésének felügyelete és irányítása az uniós jogalkotás és 
szakpolitikai döntéshozatal szükségleteinek támogatása érdekében; 

• Az egység kutatási és elemzési eredményeinek felügyelete, és hozzájárulás az ügynökség éves 
Alapjogi Jelentéséhez; 

• Az egység projektjeinek meghatározása és felügyelete, valamint az ügynökség projektirányítási 
eszközei és az igazgatónak szóló jelentések rendszeres frissítésének biztosítása. 
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A teljes személyi állományra vonatkozó feladatok: 

• A stratégiai tervvel összhangban aktív munkavégzés az FRA céljainak elérése érdekében; 
• Az ügyvezető igazgató által esetlegesen kijelölt, munkával kapcsolatos feladatok és felelősségi 

körök ellátása. 

3 RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 
 

Azok a pályázók, akik a pályázat benyújtásának határidejéig az alábbi részvételi feltételek közül egynek 
vagy többnek nem felelnek meg, nem minősülnek alkalmasnak, és pályázatukat a továbbiakban nem 
vesszük figyelembe: 

Általános feltételek1 

• Legyen az Európai Unió valamelyik tagállamának teljes jogú állampolgára2 ; 
• eleget tett a sorkatonai szolgálatra vonatkozó jogszabályokban előírt kötelezettségeinek; 
• megfelel az érintett feladatok ellátásához szükséges erkölcsi követelményeknek; 
• fizikailag alkalmas a beosztásával járó feladatok ellátására3. 

Tanulmányok4 

• Befejezett felsőfokú tanulmányoknak megfelelő, jogi oklevéllel igazolt iskolai végzettség vagy 
társadalmi vagy politikai tudományok szakon szerzett felsőfokú oklevél, amennyiben a felsőfokú 
tanulmányok rendes időtartama legalább négy év, valamint legalább tizenkét év megfelelő 
szakmai tapasztalat a felsőfokú oklevél megszerzése után; 

VAGY 

• Befejezett felsőfokú tanulmányoknak megfelelő, jogi oklevéllel igazolt iskolai végzettség, vagy 
társadalmi vagy politikai tudományok szakon szerzett felsőfokú oklevél, amennyiben a felsőfokú 
tanulmányok rendes időtartama három év, valamint legalább tizenhárom év megfelelő szakmai 
tapasztalat a felsőfokú oklevél megszerzése után; 

Szakmai tapasztalat 

• A fenti összes szakmai tapasztalatból legalább 5 év tapasztalat a "Feladatok" pontban leírtaknak 
megfelelően a munkakör profiljához kapcsolódó pozíciókban; és 

• legalább 3 év vezetői munkakörben szerzett tapasztalat 

Nyelvismeret 

• Alapos angol nyelvtudás (C1 szint), mivel ez az FRA munkanyelve, valamint 
• egy másik uniós nyelv megfelelő ismerete (legalább B2 szint). 

 
1 Lásd az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételei 12. cikkét. 
2 A kinevezés előtt a sikeres pályázónak igazolnia kell, hogy nem szerepel a bűnügyi nyilvántartásban. 
3 Megbízás előtt a sikeres pályázóknak orvosi vizsgálaton kell részt venniük. 
4 Csak az uniós tagállamokban kiadott, vagy az említett tagállamok hatóságai által egyenértékűnek elismert oklevelek és bizonyítványok 
vehetők figyelembe. Bármely egyenértékűnek elismert oklevelet be kell szerezni a pályázatok benyújtásának határidejéig. 
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A megjelölt szintek a közös európai nyelvi referenciakeretben megállapított szinteknek felelnek meg5. 

Számítógépes ismeretek 

• A jelölteknek kiterjedt gyakorlati tapasztalattal kell rendelkezniük olyan számítógépes 
alkalmazások használata terén, mint az MS Office vagy ahhoz hasonló szoftvercsomag (főként 
a Word, az Excel, a PowerPoint, az Outlook). 

 

4 KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 
 

Az ügynökség az interjúra és esetlegesen a tesztre behívandó, legalkalmasabb pályázók kiválasztása 
céljából a pályázatokat az alábbi alapvető követelmények szerint fogja pontozni: 

• Az Európai Unió működésének és az emberi jogok területén kitűzött prioritásainak 
ismerete; 

• Igazolt tapasztalat nagyszabású transznacionális kutatások felügyeletében; 
• Igazolt tapasztalat a társadalmi és jogi elemzések felügyeletében vagy végrehajtásában; 
• Szakpolitikai dossziék koordinálásában szerzett tapasztalat; 
• Csapatok vezetésében szerzett tapasztalat; 
• Különböző érdekelt felek kezelésében szerzett tapasztalat. 

Előnyt jelentenek a következő kritériumok: 

• Az Európai Unió megkülönböztetésmentességgel és/vagy gazdasági és szociális jogokkal 
kapcsolatos politikáinak ismerete; 

• Tapasztalat a megkülönböztetésmentességgel és/vagy a gazdasági és szociális jogokkal 
kapcsolatos kutatás vagy szakpolitika kidolgozásának irányításában, illetve 
felügyeletében; 

• Kvantitatív adatgyűjtés (pl. felmérések) felügyeletében szerzett tapasztalat. 

 

Az alapvető és előnyt jelentő kritériumok mellett az interjúra és a tesztre behívott pályázókat az 
alábbi követelmények tekintetében is értékeljük: 

• Irányítás: Képesség erős csapatok építésére és megerősítésére, a csapattagok arra 
motiválására, hogy elérjék a céljaikat, visszajelzések adására és a fejlődés támogatására; 

• Kommunikáció: képesség az egyértelmű kommunikációra és összetett kérdések egyszerű 
bemutatására, írásban és szóban egyaránt; Képesség a személyzet, a partnerek és az 
érdekelt felek véleményének kikérésére és meghallgatására. 

• Elemző- és problémamegoldó készség: összetett problémák kulcsfontosságú elemeinek 
felismerése, továbbá kreatív és gyakorlatias megoldások kidolgozása; 

• Együttműködés másokkal: képesség produktív és együttműködő munkakapcsolat 
kiépítésére a hierarchiában, valamint más egységekkel és munkatársakkal; Tárgyalási 

 
5 Lásd https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf 
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készség, a megbeszélések irányításának és a lehető legjobb eredmények elérésének a 
képessége a munkakapcsolatok veszélyeztetése nélkül. Képesség az emberekkel való 
megfelelő, tiszteletteljes és udvarias bánásmódra. 

• Prioritások felállítása és szervezés: képesség az egység célkitűzéseinek meghatározására 
és felülvizsgálatára, a prioritások meghatározására és összpontosítására, valamint az 
előrehaladás nyomon követésére; 

• Minőség és eredmények: felelősségvállalás a munka magas színvonalú, a meghatározott 
eljárásokon belüli elvégzésének biztosításáért; egyértelmű ügyfélközpontúság (belső és 
külső); a szisztematikus és módszertani folyamatok munkába való beépítésének 
képessége; 

• Rugalmas ellenállóképesség: hatékony munkavégzés nagy terhelés mellett is, 
rugalmasság és alkalmazkodás a változó munkakörnyezethez; mások ösztönzése 
ugyanerre, saját maga és a csapat hozzáállásának hozzáigazítása a változó 
körülményekhez. 
 

5 A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA ÉS A HATÁRIDŐ 
 

Kérjük a jelentkezőket, hogy pályázatukat elektronikusan nyújtsák be az ügynökség weboldalán 
keresztül: fra.europa.eu. Kizárólag az online benyújtott pályázatokat fogadjuk el. 

Egy pályázat csak akkor minősül elfogadhatónak, ha tartalmazza a következőket: 

• Europass formátumú önéletrajz (más formátumban beküldötteket nem veszünk 
figyelembe); 

• motivációs levél (lehetőleg egy oldalnál nem hosszabb); 
• kitöltött elektronikus jelentkezési lap. 

A pályázatokat legkésőbb 2022.07.08-án 13 óráig kell benyújtani (CET – közép-európai idő szerint). 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a beérkező pályázatok nagy száma miatt a pályázatok beadási 
határidejének napján az adatmennyiség feldolgozása problémákat okozhat a rendszerben. Ezért 
mindenkinek azt javasoljuk, hogy a pályázatot jóval a határidő lejárata előtt küldje be.   

6 ESÉLYEGYENLŐSÉG 
 

Az FRA támogatja minden olyan személy jelentkezését, aki eleget tesz az alkalmassági feltételeknek, 
és szívesen betöltené az álláshelyet. Az FRA alapelve az esélyegyenlőség, ezért biztosítja, hogy felvételi 
eljárásaiban nem alkalmaz nem, bőrszín, faj, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai 
tulajdonságok, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti kisebbséghez 
tartozás, vagyon, születés, fogyatékosság, életkor, nemi hovatartozás vagy szexuális irányultság vagy 
bármely más helyzet alapján történő megkülönböztetést.   
 
Az FRA bátorítja a fogyatékossággal élőket, hogy nyújtsanak be pályázatot. Ha fizikai, értelmi, szellemi 
vagy érzékszervi fogyatékossággal rendelkező személynek tartja magát, az internetes jelentkezési 
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lapon jelölje be a megfelelő négyzetet és tüntesse fel a fogyatékosságával kapcsolatos pontosításokat, 
hogy az FRA az interjún teljes és egyenlő részvételt tudjon biztosítani Önnek.  
 

7 KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁS 
 

Az ügynökség kinevezésre jogosult hatósága előválogató bizottságot állít fel, amely a pályázók 
alkalmasságát a pályázatok benyújtásának határidejéig az összes formai követelménynek való 
megfelelés alapján értékeli (lásd a 3. pont szerinti alkalmassági feltételeket). A 4. pontban 
meghatározott kiválasztási kritériumok szerint csak a részvételre jogosult pályázókat értékelik. 

A kiválasztási kritériumoknak leginkább megfelelő pályázókat írásbeli tesztre és angol nyelvű interjúra 
hívják meg. Erre Bécsben (Ausztria), az ügynökség székhelyén kerül sor. Amennyiben a Covid19-
helyzet nem teszi lehetővé, hogy a jelentkezők az FRA épületében vegyenek részt az írásbeli és szóbeli 
vizsgákon, az előválogatott listára felkerült jelentkezők mindegyikét online írásbeli és szóbeli vizsgákra 
fogjuk hívni. 

Az ügynökség arra kéri az interjúra behívott jelölteket, hogy az interjú napján nyújtsák be oklevelük 
(okleveleik) hitelesítetlen másolatát és a szakmai tapasztalatukat igazoló bizonyítékokat, amelyekben 
egyértelműen fel van tüntetve a szakmai tapasztalatszerzés időtartama és jellege, valamint az, hogy 
teljes vagy részmunkaidőben dolgoztak. A szerződés aláírása előtt a sikeres jelölt(ek)et arra kérjük, 
hogy bocsássák az FRA rendelkezésére a részvételi feltételek teljesítését igazoló valamennyi fontos 
dokumentum eredetijét vagy hiteles másolatát. 

Az előválogató bizottság összeállítja a kért profilnak leginkább megfelelő pályázók szűkített listáját, 
akiket a kinevezésre jogosult hatóság (azaz az igazgató) és legalább egy, a betöltendő munkakörrel 
azonos besorolási és vezetői beosztású tag (kiválasztási bizottság) részvételével interjúra hívnak. A 
kinevezésre jogosult hatóság dönthet úgy is, hogy más alkalmas pályázókat is meghív. 

Az előválogatott pályázókat egy értékelőközpontban értékelik, kivéve, ha a pályázó a jelentkezési 
határidőt megelőző két éven belül már megjelent ilyen értékelőközpontban. Ha a pályázó e kétéves 
időszakon belül, de nem a pályázatok beérkezésének határidejét megelőző 18 hónapon belül volt 
értékelőközpontban, kérésére felvételt nyerhet az értékelőközpontba. Az értékelőközpont értékeli a 
pályázó képességeit, és mélyrehatóan elemzi a vezetői készségeket, az alkalmazkodóképességet és 
más alapvető kompetenciákat. Az értékelőközpont eredményét a kinevezésre jogosult hatóság 
figyelembe veszi. 

A sikeres pályázók tartaléklistára kerülnek. A tartaléklista az összeállításának napjától („N” év) az 
„N+1” év december 31-ig érvényes. Az érvényesség meghosszabbítható. A tartaléklista betöltendő 
álláshelyek esetén jövőbeli munkaerő-felvétel céljára használható fel. Az ügynökség minden pályázót 
értesít arról, hogy felkerült-e a tartaléklistára. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a tartaléklistára 
kerülés nem garantálja a felvételt. 

Az elfogadott tartaléklista alapján az FRA kinevezésre jogosult hatósága megbízási szerződést ajánlhat 
fel. 
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Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az előválogató és a felvételi bizottság munkája és tanácskozásai 
szigorúan bizalmasak, a bizottság tagjaival való kapcsolatfelvétel pedig szigorúan tilos. 

Az ügynökség sajnálattal jelzi, hogy a pályázatok nagy száma miatt csak az interjúkra kiválasztott 
jelöltekkel veszi fel a kapcsolatot. Kérjük a pályázókat, hogy az FRA honlapján kövessék a toborzási 
eljárást. 

 

8 FELVÉTEL ÉS ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK 
 

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikkének f) pontja alapján 
határozatlan idejű ideiglenes alkalmazotti szerződést ajánlunk fel. 

Az ügynökség az AD 9 besorolási fokozatba veszi fel a sikeres pályázót. Az AD 9 besorolási 
fokozatban (1. fizetési fokozat) a havi alapilletmény 8.211,43 EUR. Az alkalmazottak az 
alapilletményen felül háztartási támogatásra, külföldi munkavégzési támogatásra (az alapilletmény 
16%-a + háztartási támogatás), eltartott gyermek után nyújtott támogatásra és iskoláztatási 
támogatásra lehetnek jogosultak. Az illetményt uniós forrásadó terheli, a nemzeti adózás alól 
mentességet élvez.    
  
Az FRA átfogó jóléti csomagot is kínál, amely magában foglalja a nyugdíjkonstrukciót, az egészség-, 
baleset- és foglalkozásibetegség-biztosítást, a munkanélküli ellátást, a rokkantsági támogatást és az 
utazási biztosítást.    
  
Az FRA ezenkívül nemzetközi iskolákkal és iskolára felkészítő intézményekkel kötött, szolgáltatási 
szintre vonatkozó megállapodások révén különböző iskoláztatási lehetőségeket kínál, valamint a 
munka és a magánélet összehangolására irányuló törekvés keretében távmunkával és rugalmas 
munkaidővel kapcsolatos politikákat vezetett be.   
  
Az Ügynökség bizonyos körülmények között, ha az alkalmazottaknak az állás betöltése érdekében meg 
kell változtatniuk a lakóhelyüket, különböző, a felvétellel kapcsolatban felmerülő költségeket ‒ főleg 
költözési költségeket ‒ is megtéríthet.   
  
A szerződéstípusokra vonatkozó további információk az Európai Bizottság honlapján, az alábbi címen 
érhetők el:https://ec.europa.eu/info/jobs-european-commission_hu   
  
A szerződéses és munkafeltételekkel kapcsolatos további információkat az Európai Unió tisztviselőinek 
személyzeti szabályzata és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 
tartalmazzák, amelyek a következő címen érhetők el:   
  
EUR-Lex – 01962R0031-20140501 – HU – EUR-Lex (europa.eu)   
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9 ADATVÉDELEM 
 

A személyes adatok feldolgozása kizárólag a kiválasztási eljárás céljára szolgál.   
  
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázatokat az FRA nem küldi vissza a jelentkezőknek. Az FRA által 
a pályázóktól bekért 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 rendelettel összhangban történik. Ez különösen az ilyen adatok bizalmas kezelésére és 
biztonságára vonatkozik.   
  
Amennyiben a pályázónak kérdése lenne a személyes adatai kezelésével kapcsolatban, azt az alábbi 
címre küldött levélben teheti fel: recruitment@fra.europa.eu .   
  
A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban további információ az FRA adatvédelmi 
nyilatkozatában található.   
 

10 FELLEBBEZÉSI ELJÁRÁSOK 
 

Amennyiben egy pályázó úgy véli, hogy egy konkrét döntés hátrányosan érintette, az Európai Unió 
tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó 
alkalmazási feltételek 90. cikkének (2) bekezdése szerint panaszt nyújthat be a következő címen:   
   
The Director   
European Union Agency for Fundamental Rights   
Schwarzenbergplatz 11   
A-1040 Vienna   
Austria   
   
A panaszt 3 hónapon belül kell benyújtani. Az ilyen típusú eljárás indítására vonatkozó határidő azon 
a napon veszi kezdetét, amikor az FRA a kiválasztási eljárás befejezését közzéteszi a honlapon a 
következő linken: http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/vacancies.   
A panasz elutasítása esetén a pályázó az Európai Unió működéséről szóló szerződés 270. cikke és az 
Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira 
vonatkozó alkalmazási feltételek 91. cikke alapján kérheti az intézkedés bírósági felülvizsgálatát. A 
fellebbezést az értesítés napjától számított 3 hónapon belül kell benyújtani a következő címre:    
  
Court of Justice of the European Union    
Rue du Fort Niedergrünewald    
L-2925 Luxembourg    
Luxembourg   
   
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 228. cikkének (1) bekezdése alapján, valamint az 
ombudsman alapokmányának és az ombudsman által elfogadott végrehajtási rendelkezéseknek 
megfelelően az európai ombudsmannál is panaszt lehet tenni. Először az Ügynökséghez kell intézni a 
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panaszt, az ombudsman csak ezt követően fogadhatja be azt. Az ombudsmanhoz intézett panaszokat 
(http://www.ombudsman.europa.eu) az Ügynökségnek az adott üggyel kapcsolatos végleges 
álláspontja kézhezvételétől számított két éven belül kell benyújtani.  
 


