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I. BEVEZETÉS 
 
A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (BPHH) kiválasztási eljárást indít azzal a céllal, hogy összeállítson egy 

olyan jelöltlistát, amelyről szerződéses alkalmazottakat toborozhat. A felvételi eljárást az Európai 

Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) technikai támogatásával bonyolítják le. 

A létrejövő adatbázist kizárólag a BPHH használja majd alicantei (Spanyolország) álláshelyeinek betöltése 
céljából.  

Azon jelöltek felvételére, akiknek állást kínálnak, a jelen pályázati felhívás VI. fejezetében ismertetett 

eljárás szerint kerül sor.  

E munkatársak foglalkoztatási feltételei meg fognak egyezni az Európai Közösségek egyéb 
alkalmazottainak alkalmazási feltételeit meghatározó szabályzat1 szerződéses alkalmazottakra vonatkozó, 

3a. cikkében meghatározott feltételeivel. 

A szerződéses alkalmazottak számára indított kiválasztási eljárások általában nagyszámú, magas szintű 
képzettséggel rendelkező jelöltet vonzanak, akik közül sokan megfelelnek a kiválasztási eljárás 

követelményeinek. A jelölteknek ezért tisztában kell lenniük azzal, hogy az adatbázisba kerülő nevek 
száma jelentősen meghaladhatja az ügynökség aktuális felvételi igényeit.  

A jelöltek csak egy tisztségcsoportba és csak egy profilra pályázhatnak.  

Egynél több pályázat benyújtása a jelölt pályázatból való kizárását vonja maga után. 

Ezzel a kiválasztási eljárással a Hivatal a 2014–2018 közötti időszakra vonatkozó foglalkoztatási 

szükségleteit kívánja betölteni. A szerződések legfeljebb ötéves kezdeti időtartamra szólnak, és 
lejáratukat követően legfeljebb egyszer, legfeljebb további ötéves időtartammal meghosszabbíthatóak.  

 
 
 
 
 
 
 

  
                                                           
1
 Lásd a 723/2004/EK, Euratom tanácsi rendelettel (HL L124., 2004.4.27., 1. o.) és legutóbb az Európai Parlament és a Tanács 

2013. október 22-i, az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó 
alkalmazási feltételeknek a módosításáról szóló 1023/2013/EU, EURATOM rendelettel (HL L 287., 2013.10.29., 15. o.) módosított, 
1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendeletet (HL L 56., 1968.3.4., 1. o.). 
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II. A MUNKAKÖRÖK JELLEGE2  
 
III. tisztségcsoport – Adminisztratív asszisztens  
 
A szerződéses munkatárs valamely tisztviselő vagy ideiglenes munkatárs felügyelete alatt olyan technikai 

feladatokat lát el, mint például szövegezés, adatok összeállítása, kezelése vagy ellenőrzése, akták 

kezelése, találkozók/rendezvények előkészítése az iroda tevékenységeinek támogatásaként..  

Keresett profilok: 
 

a) Humán erőforrásokkal kapcsolatos ügyintézés 
HR-szolgáltatások nyújtása a következők kapcsán: 

 Jogosultságok  
 Munkaerő-felvétel 

 Kiküldetések  
 Teljesítmény-menedzsment és munkatársak fejlődése 
 Fizetések/juttatások előkészítése 
 Jóllét, társadalmi tevékenységek 
 

E feladatok közé tartozhatnak például a következők: segítségnyújtás kiválasztási eljárások/interjúk 

szervezésénél; egyéni jogok rögzítésével, a munkafeltételekkel, jóléti és belső mobilitási 

intézkedésekkel kapcsolatos adminisztratív ügyintézés; segítségnyújtás a vezetés számára a HR-
politika területén (összefoglalók készítése, HR-eljárások/szolgáltatások végrehajtása, szerződések 

szövegezése); HR-rel kapcsolatos statisztikák (pl. munkaerő összetétele) készítése. 

Humán erőforrások területén szerzett tapasztalat elengedhetetlen. E feladatok elvégzéséhez a 
jelöltnek az irodai szoftverek alapos ismerete mellett képesnek kell lennie adminisztratív és technikai 

támogatást nyújtani.  

b) Pénzügy 

Pénzügyi szolgáltatások nyújtása/ellenőrzése a következők kapcsán: 
 Számlák 

 Pénzforgalom 

 Közbeszerzés 

 Beszállítók kezelése 

E feladatok közé tartozhatnak például a következők: pénzügyi műveletek elvégzése (kifizetések és 
visszatérítések feldolgozása és jóváhagyása, kötelezettségvállalások, megrendelések előkészítése, 

pénzügyi tervezés és beszámolás); pénzügyi számlák kezelése (szállítói kifizetések, banki átutalások 
és éves beszámolók); költségvetési műveletek elvégzése (tranzakciók/átutalások ellenőrzése); 

ajánlattételi és pályázati felhívások előkészítése és nyomon követése (szerződéstervezetek); az 

eszközökkel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása (áruátvétel, raktári készletgazdálkodás). 

Pénzügyi tapasztalat elengedhetetlen. E feladatok elvégzéséhez a jelöltnek az irodai szoftverek 

alapos ismerete mellett képesnek kell lennie adminisztratív és technikai támogatást nyújtani. 

c) Informatikai tervező  

 Szoftverfejlesztés 

 Üzleti elemzés 

 Minőség-ellenőrzés (tesztelés) 

 Hardvermenedzsment  

E feladatok közé tartozhatnak például a következők: üzleti elemzési dokumentáció és szállítandó 

feladatok (projektismertetők, magas szintű követelmények, SRS, tesztforgatókönyvek, stb.) 
elkészítése; szakértői feladatok ellátása rendszer-karbantartási és rendszerfejlesztési munkálatok 

során; szakértői feladatok ellátása szoftverek és a leggyakoribb ERP rendszerek fejlesztése vagy 

                                                           
2
 Ez a majdani szerződések megkötésekor használt általános munkaköri leírások egyszerűsített változata. Tájékoztatási célt szolgál, 

és jogilag nem kötelező erejű. 
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konfigurálása során; szakértői feladatok ellátása a hardvermenedzsment terén; szakértői feladatok 

ellátása az IT architektúra kezelése terén. 

A fent nevezett területeken szerzett tapasztalat szükséges. E feladatok elvégzéséhez a jelöltnek az 

irodai szoftverek alapos ismerete mellett képesnek kell lennie adminisztratív és technikai támogatást 

nyújtani. 

d) Kommunikáció  

Az általános vállalati kommunikációs stratégia támogatása a tartalom fejlesztése és előállítása 

területén. 

E feladatok közé tartozhatnak például a következők: vállalati események/találkozók szervezése; 
kapcsolattartás a sajtóval, kommunikációs ügynökségekkel és ügyfelekkel; internetes és nyomtatott 

kommunikációs anyagok tartalmának fejlesztése (tartalom és megjelenés); beszédek, cikkek, 
hírlevelek, sajtóközlemények szövegezése, audiovizuális szakfeladatok, többek között videofelvételek 

készítése, fotózás, hangfelvételek készítése és az internetes közvetítéshez szükséges műszaki 
ismeretek alkalmazása. 

E feladatok ellátásához kommunikációs területen szerzett jártasság, valamint magas szintű 

szövegalkotási és szóbeli előadási készségek szükségesek. 

e) Projektvégrehajtás 

A projekt- és programmenedzsment támogatása, junior projektmenedzser. 

E feladatok közé tartozhatnak például a következők: segítségnyújtás a projektmenedzsment során 

(projektdokumentáció, pl. tervek vagy beszámolók készítése), segítségnyújtás a minőség- és 
erőforrás-ellenőrzésben, a kockázatkezelésben; segítségnyújtás a projektek meghatározása és 

végrehajtása során, valamint az érdekelt felek koordinálásában, részvétel a munkacsoportok 
munkájában. 

E feladatok ellátásához szükség van a projektmenedzsment normáinak és módszertanának alapos 

ismeretére, és képesnek kell lenni adminisztratív és technikai támogatást nyújtani, az irodai 
szoftverek alapos ismerete mellett, különös tekintettel a projektmenedzsment-eszközök 

használatában szerzett tapasztalatra. 

f) Nyelvi feladatok (lektorálás) 

Szövegek nyelvi és tipográfiai javítása. 

E feladatok közé tartozhatnak például a következők: a BPHH adatbázisában és internetes 

eszközeiben szereplő szövegek és kifejezések lektorálása, főként spanyol, angol, francia, német és 
olasz nyelven (nyelvtani, központozási és helyesírási szempontok szerint). 

E feladatok ellátásához rendkívül magas szintű nyelvi készségek (C2) szükségesek a BPHH öt 

munkanyelve közül legalább az egyiken, és magas szintű nyelvi készségek (C1) a BPHH öt 
munkanyelve közül egy másikon. A jelöltnek az irodai szoftverek alapos ismerete mellett képesnek 

kell lennie adminisztratív és technikai támogatást nyújtani. 

g) Adminisztratív/technikai segítségnyújtás 

A BPHH műveleteinek támogatása számos különböző feladatkör által. 

E feladatok közé tartozhatnak például a következők: befizetésekkel kapcsolatos ügyintézés, 
adminisztratív díjak beszedése és visszatérítése; felhasználói fiókokkal kapcsolatos ügyintézés; 

értekezletek, események, utazások megszervezése; a nyilvántartás kezelésével kapcsolatos 

tevékenységek ügyintézése; felhasználók tájékoztatása és reklamációk kezelése; adatok bevitele a 
megfelelő adatbázisokba; statisztikák és beszámolók készítésére szolgáló eszközök használata; ISO 

tanúsítványokkal kapcsolatos tevékenységekben való részvétel, legfőképpen a minőségmenedzsment 
eszközeinek kezelése, valamint mutatószámok és adatok frissítése. 

Számos hasonló feladat támogatásában szerzett tapasztalat elengedhetetlen, különösen a védjegyek 

és formatervezési minták lajstromozásával összefüggő technikai feladatok, a felhasználókkal való 
kapcsolattartás és minőségügyi kérdések területén. E feladatok elvégzéséhez a jelöltnek az irodai 
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szoftverek alapos ismerete mellett képesnek kell lennie adminisztratív és technikai támogatást 

nyújtani.  

 
 

IV. tisztségcsoport – Tanácsadó/szakértő 
 

A szerződéses munkatárs valamely tisztviselő vagy ideiglenes munkatárs felügyelete alatt 
tanácsadói/szakértői, valamint technikai feladatokat lát el, aminek során konceptuális és/vagy elemző 

és/vagy vezetői funkciók támogatásában vesz részt az irodai feladatok ellátása területén.  

Keresett profilok: 

 
a) Jog 

Jogi segítségnyújtás és szaktanácsadás olyan kérdésekben, mint a személyzeti szabályzat, 
közbeszerzések, dokumentumokhoz való hozzáférés, adatvédelem, intézményi kérdések stb. 

 
E feladatok közé tartozhatnak például a következők: jogi tanácsadás az általános európai uniós 

joggal kapcsolatban; jogi segítségnyújtás európai uniós személyzeti kérdésekben, többek között 

bíróság elé vitt peres ügyek előkészítése; jogi segítségnyújtás közbeszerzési kérdésekben; jogi 
segítségnyújtás a dokumentumokhoz való hozzáférés és az adatvédelem területén. 

E feladatok ellátásához az adott területen jogászként szerzett tapasztalat és az Európai Unió jogi 

kereteinek rendkívül alapos ismerete szükséges.  

b) Programmenedzsment / senior projektmenedzsment 
Szakértelem, eszközök és módszertan biztosítása a projektek/programok sikeres lebonyolításához: új 

termékek szállítása vagy szolgáltatások nyújtása megfelelő minőségben, határidőre, a költségvetési 
kereteken belül, a projekt- illetve programtervnek megfelelően. Feladatai elsősorban – de nem 

kizárólag – az információs technológia és a minőség területére terjednek ki. 

A feladatok a projektciklus valamennyi szakaszának irányításához kapcsolódnak, ideértve új 
tevékenységek tervezését, projektek meghatározását és létrehozását, végrehajtásuk irányítását, 

ellenőrzését és értékelését.  

E feladatok közé tartozhatnak például a következők: projektek vagy programok meghatározása és 

végrehajtása, projektek vagy programok erőforrásainak kezelése; a követelmények üzleti elemzése; 
tervezés és kivitelezés a szabályoknak és a pénzügyi kereteknek megfelelően; az érdekelt felek 

koordinálása; minőség-, teljesítmény- és kockázatkezelés; a projektek hatékonyságának értékelése, 
új kezdeményezések felvetése. 

E feladatok ellátásához vezetői kvalitásokra, több érdekelt fél kezelésében szerzett tapasztalatra, 

valamint kiváló kommunikációs és jelentéstételi készségekre van szükség. Projektmenedzsment 
terén szerzett tanúsítvány előnyt jelent. Az irodai szoftverek – és ezen belül a projektmenedzsment 

eszközeinek – alapos ismerete szükséges. 

c) Nemzetközi együttműködés és külkapcsolatok  
Tanácsadás a BPHH által nemzetközi viszonylatban vállalt segítségnyújtási programok vagy 

együttműködési kezdeményezések kialakításával és végrehajtásával kapcsolatban. 

E feladatok közé tartozhatnak például a következők: együttműködési tevékenységek az EU-n belül és 

kívül; tanácsadói és/vagy összekötői szerep olyan szervezetekkel való intézményi kapcsolatok terén, 
mint a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO), illetve az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO), vagy 

bármely nemzeti vagy regionális szellemi tulajdonjogi hivatal; szinergiák kialakítása és közös 
eszközök fejlesztése a nemzeti hatóságok és a BPHH között, illetve részvételével. 

E feladatok ellátásához a jelöltnek képesnek kell lennie nemzetközi/multikulturális környezetben 

dolgozni, képesnek kell lennie a gyors és önálló munkavégzésre, tapasztalattal kell rendelkeznie a 
csapatmunkában, valamint ismernie és értenie kell a más területeken és funkciókban dolgozók 

szükségleteit, célkitűzéseit és korlátait. Az esetleges partnerek sokféleségére való tekintettel a 

jelöltnek folyékonyan kell beszélnie, írnia és olvasnia (C1 szintű nyelvismeret) angol nyelven. 
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d) Megfigyelő / tudományos munkatárs 

Tanácsadás és elemzések készítése, képzések kialakítása és nyújtása, hálózatok létrehozása, 
fejlesztése és ellenőrzése. 

E feladatok közé tartozhatnak például a következők: tevékenységek végzése 

nemzetközi/multikulturális környezetben – adatok gyűjtése, elemzése, riportolása és terjesztése 
szerteágazó földrajzi területeken; tanácsadás, képzés, konferenciákon való részvétel, internetes 

tanulási eszközök fejlesztése bizonyos, a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó tárgykörökben (a 
gazdaság, az uniós jog stb. vonatkozásában); oktatók képzése a szellemi tulajdonnal kapcsolatos 

tárgykörökben; figyelemfelhívó kampányok kidolgozása; jelentések és publikációk írása; a fogyasztói 

viselkedéssel és az ahhoz kötődő gazdasági szempontokkal kapcsolatos tanácsadás; érdekelt felek 
(felhasználók, szakértők, tudományos munkatársak, egyetemek, civil társadalom, nemzeti hatóságok 

stb.) hálózatainak létrehozása, fejlesztése és előmozdítása, valamint harmadik országoknak szóló 
segítségnyújtó programok kidolgozása. 

E feladatok ellátásához a jelöltnek képesnek kell lennie nemzetközi/multikulturális környezetben 

dolgozni, és tapasztalattal kell rendelkeznie a szakértői hálózatok létrehozása és koordinálása terén. A 
megfigyelői pozíció betöltéséhez szükséges a szellemi tulajdon terén felmerülő témakörök – 

különösen a jogérvényesítés és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogsértések kérdéskörének – 

rendkívül magas szintű ismerete. A tudományos munkatársi pozíciónál komoly előnyt jelent a 
képzések, tanulmányi tevékenységek tervezése, valamint az oktatóképzés terén szerzett tapasztalat. 

e) Informatikai szakértő 
Komplex rendszerek elemzése, fejlesztése és értékelése, szakértőként való közreműködés konkrét 
szoftverek vagy ERP-k komplex környezetekbe történő integrálásában. 

E feladatok közé tartozhatnak például a következők: a projekttechnológia bármely szempontjával 

kapcsolatos tanácsadás a projekt- és programmenedzserek számára; az üzleti információs 
technológia területén jellemző legjobb gyakorlatok és innovációs programok ismerete és bevezetése; 

technikai szakértői segítségnyújtás az informatikai infrastruktúra egyszerűsítése és a technológiák 
jobb kezelése érdekében; a rendszer – pl. biztonsági szempontú – korszerűsítését célzó 

tevékenységek megtervezése/végrehajtása; informatikai megoldások biztosítása. 

E feladatok ellátásához informatikai programozói vagy azzal egyenértékű készségek szükségesek. 

f) Emberierőforrás-szakértő 
Konkrét HR-kérdésekkel kapcsolatos tanácsadás és elemzések készítése, szakpolitikai dokumentumok 

szövegezése és kapcsolattartás a helyi érdekelt felekkel. 

E feladatok közé tartozhatnak például a következők: az emberi erőforrásokkal kapcsolatos gyakorlatra 
vonatkozó iránymutatások, az annak során alkalmazott eszközök elkészítése; részvétel a kiválasztási 

eljárásokban, kapcsolattartás a helyi érdekelt felekkel (helyi hatóságok, iskolák, közösségi közlekedés 
stb.); társadalmi tevékenységek koordinálása.  

E feladatok ellátásához a HR speciális területein (munkaerő-toborzási módszerek, személyzeti 

szabályzat, teljesítmény-menedzsment, utódlástervezés, szervezetfejlesztés stb.) szerzett tapasztalat 

szükséges. Ugyancsak releváns lehet a spanyol közigazgatás és a spanyol helyi hatóságok magas 
szintű ismerete. 
 
 

III. A PÁLYÁZAT ELFOGADHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEI 
 
Az Európai Unió intézményei és ügynökségei az esélyegyenlőség politikáját alkalmazzák, azaz minden 

pályázatot elfogadnak faji vagy etnikai származás, politikai, világnézeti vagy vallási meggyőződés, életkor 
vagy fogyatékosság, nem vagy szexuális irányultság, illetve családi állapot vagy helyzet alapján történő 

megkülönböztetés nélkül. 

Szerződéses alkalmazott kizárólag akkor vehető fel, ha az internetes jelentkezés határidejének lejártakor 

megfelel az alábbi követelményeknek. A jelölteknek, amikor/amennyiben behívják őket a feladatmegoldó 
készségeket mérő vizsgára, a kompetenciatesztre és az interjúra, be kell mutatniuk a pályázatuk 

tartalmát alátámasztó dokumentumokat. Ha az eljárás bármely szakaszában bebizonyosodik, hogy a jelölt 
által közölt információ hamis, az a jelölt kizárását és nevének az adatbázisból való törlését vonja maga 

után. 
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A. Általános feltételek 

a) A jelölt az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára. 

b) A jelölt állampolgári jogait szabadon gyakorolhatja. 

c) A jelölt a katonai szolgálat tekintetében a jogszabályokban előírt kötelezettségeinek eleget tett. 

d) A jelölt megfelel a munkakör ellátásához szükséges erkölcsi követelményeknek. 

e) A jelölt fizikailag alkalmas a betöltendő feladatkörök ellátására. 

B. Alapvető egyedi feltételek (a jelentkezési határidő lejártáig) - Tanulmányok / tapasztalat 

 

III. tisztségcsoport – Adminisztratív asszisztens 

Hivatalosan elismert oklevéllel igazolt felsőfokú végzettséggel és egy év megfelelő szakmai tapasztalattal 

rendelkezik a III. tisztségcsoportra vonatkozóan ismertetett feladatok tekintetében, amelyre a jelölt a II. 
fejezetben leírtaknak megfelelően pályázik,  
vagy 
felsőfokú tanulmányok folytatására jogosító, középfokú végzettséget igazoló oklevéllel és négy év 

megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkezik a III. tisztségcsoportra vonatkozóan ismertetett feladatok 

tekintetében, amelyre a jelölt a II. fejezetben leírtaknak megfelelően pályázik.  
 

IV. tisztségcsoport – Tanácsadó/szakértő  

Hivatalosan elismert diplomával igazolt, legalább hároméves, befejezett egyetemi tanulmányoknak 

megfelelő képzettséggel  
és  
legalább három év megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkezik a IV. tisztségcsoportra vonatkozóan 
ismertetett feladatok tekintetében, amelyre a jelölt a II. fejezetben leírtaknak megfelelően pályázik.  

Az Európai Unión kívül szerzett képesítéseket a jelentkezési határidő lejártáig el kell ismertetni valamely 

tagállam illetékes nemzeti hatóságával. 
C. Nyelvismeret 

 

a) 1. nyelv (L1) 

és  
 

b) 2. nyelv (L2) 
 

 

Fő nyelv: az Európai Unió 24 hivatalos nyelve
3
 valamelyikének alapos (C1 szintű) 

ismerete
4
. 

 

A BPHH öt munkanyelve (spanyol, angol, francia, német vagy olasz) közül 
valamelyik kielégítő (B2 szintű) ismerete; az L2 nyelvnek a fent említett L1 

nyelvtől különbözőnek kell lennie. 

 
Az Európai Unió Bírósága (Nagytanács) által a C-566/10 P sz. Olasz Köztársaság 

kontra Bizottság ügyben hozott ítéletre tekintettel az uniós intézmények meg 
kívánják indokolni, hogy ebben a kiválasztási eljárásban miért korlátozzák a 

választható második nyelvet az EU ilyen kis számú hivatalos nyelvére.  
 
Erre tekintettel tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a kiválasztási eljárás keretében 

választható második nyelveket a szolgálat érdekeinek megfelelően határoztuk 
meg, aminek értelmében az újonnan felvett munkatársaknak azonnal képesnek 

kell lenniük feladataik ellátására és a mindennapos munkavégzéshez szükséges 
hatékony kommunikációra. Ellenkező esetben az intézmények megfelelő 

működése súlyosan sérülhetne.  
 
A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet 

                                                           
3 Az Európai Unió hivatalos nyelvei a következők: angol (EN), bolgár (BG), cseh (CS), dán (DA), észt (ET), finn (FI), francia (FR), görög 
(EL), holland (NL), horvát (HR), ír (GA), lengyel (PL), lett (LV), litván (LT), magyar (HU), máltai (MT), német (DE), olasz (IT), portugál 
(PT), román (RO), spanyol (ES), svéd (SV), szlovák (SK), szlovén (SL).  
4 Lásd az Europass weboldalon található önértékelési táblázatot: http://europass.cedefop.europa.eu/hu/resources/european-
language-levels-cefr. 

http://europass.cedefop.europa.eu/hu/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/hu/resources/european-language-levels-cefr
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(kodifikált változat) által módosított, a közösségi védjegyről szóló, 1993. 

december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet létrehozta a Belső Piaci Harmonizációs 
Hivatalt (Védjegyek és formatervezési minták), amely szakmai téren 

függetlenséget élvez, valamint jogi, közigazgatási és pénzügyi önállósággal 
rendelkezik.  
 

E rendelet 119. cikkének (2) bekezdése értelmében a Hivatal nyelvei az angol, a 
francia, a német, az olasz és a spanyol.  
 
A közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12-i 6/2002/EK 

tanácsi rendelet 97. cikke megerősíti, hogy a Hivatal előtti eljárásokban ezek a 

nyelvek használandók.  
 

A pályázókat ezúton tájékoztatjuk, hogy a kiválasztási eljárás során második 
nyelvként választható nyelvek körének meghatározása e rendeletekkel 

összhangban és a szolgálat ebből következő érdekeit szem előtt tartva történt.  
 

A pályázókat megillető egyenlő bánásmód biztosítása érdekében minden 

pályázónak vizsgát kell tennie az általa a következő öt nyelvből választott 
második nyelven: angol, francia, német, olasz és spanyol.  
 
Ezenkívül a BPHH az egyes konkrét munkaerő-felvételi szükségleteknek 

megfelelően értékeli, hogy a pályázók képesek-e azonnal megkezdeni a munkát 

abban a nyelvi környezetben, amely megfelel a betöltendő állás valós közegének, 
amely minden esetben a BPHH öt munkanyelve (angol, francia, német, olasz és 

spanyol) közül valamelyik. 
 

 

A pályázók online jelentkezési lapjuk véglegesítését követően már nem változtathatnak 
nyelvválasztásukon. 

 

 

IV. A KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁS TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ 
IDŐPONTJAI 

 

A kiválasztási eljárás hozzávetőleg a következő ütemterv szerint zajlik majd: 

 Tájékoztató jellegű időpont 

Regisztráció az adatbázisba az EPSO-fiókon keresztül 

Internetes jelentkezés 2014. július 7–2014. augusztus 8. 

A lehetséges felvételre való kiválasztás szakasza 

Feladatmegoldó készséget mérő teszt védett 

környezetben, kompetenciateszt és interjú 

A BPHH-nál lévő álláshelyek megüresedésének 

függvényében 

 

  



 8 

 

V. REGISZTRÁCIÓ AZ ADATBÁZISBA 
 

A jelöltek a II. fejezetben meghatározott profilok és tisztségcsoportok valamelyikére nyújthatnak be 
pályázatot. Regisztrálni csak EPSO-fiókon keresztül lehet, a IV. fejezetben meghatározott időszakon belül. 

Minden jelölt, aki válaszol a megkeresésre, szerepelni fog az adatbázisban, melynek érvényességi ideje 1 

év, további meghosszabbítási lehetőséggel. 
 

 

VI. A LEHETSÉGES FELVÉTELRE VALÓ KIVÁLASZTÁS 
 

Amennyiben üresedés történik, a BPHH jelölteket keres a regisztrált pályázók között azok szakmai 
önéletrajza és a jelentkezési eljárás során a „tehetségszűrő” kérdésekre adott válasza alapján; a 

kiválasztott jelöltekből ezután összeállítják a potenciálisan felvehető jelöltek névsorát. A BPHH felkéri az 

adatbázisban szereplő és az előválogatás során kiválasztott, azaz a szóban forgó pozícióra leginkább 
alkalmas (az előválogatottak listáján szereplő) jelölteket, hogy vegyenek részt a feladatmegoldó 

készséget mérő vizsgán, a kompetenciateszten és a felvételi interjún.5 A „tehetségszűrő” rész alapján 
nem rangsorolják a jelölteket, illetve nem válogatnak közülük; az itt szereplő válaszok inkább kiegészítő 

információként szolgálnak, amely alapján jobban meghatározható, mennyiben felelnek meg az adott jelölt 

képesítései és tapasztalatai az adott állás kívánalmainak. A vizsgák és az interjú eredménye 
függvényében a jelöltek állásajánlatot kaphatnak. Az érintett jelöltekkel az Európai Közösségek egyéb 

alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (CEOS) 3a. cikkének6 megfelelően kötnek szerződést.  
 

Megjegyzés: amennyiben kiválasztják a lehetséges felvételre, Önnek be kell mutatnia az 
online jelentkezési lapján tett nyilatkozatait alátámasztó megfelelő dokumentumokat. Ha 

bebizonyosodik, hogy az Ön által közölt információ hamis, az a kiválasztási eljárásból való 

kizárását (és nevének az adatbázisból való törlését) vonja maga után. 
 

 
1. FELADATMEGOLDÓ KÉSZSÉGET MÉRŐ VIZSGA 

 

A feladatmegoldó készséget mérő vizsga több vizsgarészből áll, amelyek a jelölt feladatmegoldó 
készségeit mérik. A vizsga részleteit az alábbi táblázat ismerteti. A feladatmegoldó készséget mérő vizsga 

feladatait számítógépen kell elkészíteni. A jelölteknek ezt a vizsgát második nyelvükön kell teljesíteniük. 
 

 
Vizsgatípus 

 

Rendelkezésre 
álló idő 

A vizsga 
nyelve 

Maximális 
pontszám  

Minimálisan elérendő 
pontszám 

III. tcs. IV. tcs. 

a) 
vizsgarész 

 

Szövegértési 
készség 

(feleletválasztós 
teszt) 

 

18 perc 

A jelölt 

második 

nyelve 

(L2) 

 

10 

 

5/10 

 

6/10 

b) 
vizsgarész 

 

Matematikai-
logikai készség 
(feleletválasztós 

teszt) 

 

10 perc 

A jelölt 

második 

nyelve 

(L2) 

 

5 

A b) és a c) 

vizsgarész 

összesített 

pontjaiból: 8/15 

pont 

A b) és a c) 

vizsgarész 

összesített 

pontjaiból: 9/15 

pont c) 
vizsgarész 

 

Absztrakciós 
készség 

(feleletválasztós 
teszt) 

 

10 perc 

A jelölt 

második 

nyelve 

(L2) 

 

10 

 

                                                           
5 Ezeket a vizsgákat és az interjút nagy valószínűséggel a BPHH székhelyén, Alicantéban rendezik majd. A BPHH a térítésekre 
vonatkozó, alkalmazandó szabályoknak megfelelően hozzájárul a jelöltek útiköltségéhez. Ezekről a szabályokról az alábbi internetes 
oldalon tájékozódhat: 
http://europa.eu/epso/apply/on_going_compet/reimburse/index_en.htm 
6 Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (CEOS) 3a. cikkének, a CEOS által meghatározott 
feltételeknek és az intézmény, ügynökség általános végrehajtási rendelkezéseinek megfelelően. 

http://europa.eu/epso/apply/on_going_compet/reimburse/index_en.htm
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Ezeket a vizsgákat nagy valószínűséggel a BPHH székhelyén, Alicantéban rendezik majd.  
 
 

2. KOMPETENCIATESZT  
 

A jelöltek a választott munkakörrel kapcsolatos ismereteik értékelése céljából kompetenciateszten 
vesznek részt. A jelölteknek ezt a vizsgát a BPHH öt munkanyelvének valamelyikén kell letenniük, amelyet 

– az adott munka követelményeinek megfelelően – a Hivatal határoz meg. Ez a vizsga számítógépes, 

papíralapú vagy gyakorlati jellegű lehet. 
 

 

Vizsgatípus 
Rendelkezésre 

álló idő 
A vizsga nyelve 

Maximális 
pontszám  

Minimálisan 
elérendő 

pontszám  
Vizsga a 

választott terület 

témakörében 

 

45 perc 
Spanyol, angol, 

francia, német vagy 

olasz  

 

50 

 

25 

 

A kompetenciatesztet nagy valószínűséggel a BPHH székhelyén, Alicantéban rendezik majd.  
 
 

3. INTERJÚ  
 

Az interjú során a jelölt általános készségeit, valamint az adott szakterülethez kapcsolódó képességeit 

mérik fel. 

Az interjú nyelve a BPHH öt munkanyelve közül az egyik. Az interjút nagy valószínűséggel a BPHH 

székhelyén, Alicantéban rendezik majd. 

A Hivatal azoknak a jelölteknek kínál szerződést, akik valamennyi vizsgarészen megszerezték a 

minimálisan elérendő pontszámot, összesített pontszámuk pedig a legjobb eredmények között van. 

 

 

VII. FELÜLVIZSGÁLATI/JOGORVOSLATI ELJÁRÁS 

 

1. JOGORVOSLAT 
 

Ha a kiválasztási eljárás bármely szakaszában úgy véli, hogy hiba történt, vagy a BPHH méltánytalanul 
járt el, illetve nem tartotta be az erre a kiválasztási eljárásra vonatkozó szabályokat, és ennek 

következtében az Ön érdekei sérültek, az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet a táblázatban szereplő 

sorrendben: 
 

 

Eljárás Kapcsolattartó pont Határidő 

1. Felülvizsgálati kérelem 

benyújtása 
A BPHH-nál, a következő e-mail címen: 
contractagentselection@oami.europa.eu 

10 naptári nap 

2. Közigazgatási panasz 
benyújtása az Európai Unió 

személyzeti szabályzata 

90.cikkének (2) bekezdése 
alapján7. 
 

Postai úton a következő címen: 
OHIM 

Avenida de Europa, 4 

E-03008 Alicante 
Spain 

vagy e-mailben a következő címen:  
contractagentselection@oami.europa.eu 

3 hónap 

A fenti 2. lépés teljesítését követően (az 1. lépés nem kötelező) az alábbi lehetőségekkel élhet: 
3. Ha panaszát nyíltan vagy (a European Union Civil Service Tribunal 3 hónap 
                                                           
7 Levele „tárgy” mezőjében kérjük, hogy tüntesse fel a következőket: a kiválasztási eljárás referenciaszáma, az Ön jelöltszáma, 
valamint hogy „a 90. cikk (2) bekezdése értelmében benyújtott panasz”. 

mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
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panasz [a fenti 2. lépés] 

benyújtásától számított négy 
hónap elteltével) 

hallgatólagosan elutasították, 
az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 270. cikke és a 

személyzeti szabályzat 91. 
cikke értelmében bírósági 

fellebbezéssel élhet8. 
 

(Az Európai Unió Közszolgálati 

Törvényszéke) 
Rue du Fort Niedergrünewald 

2925 Luxembourg 
 

 

Mint minden uniós polgár, Ön is fordulhat panasszal az európai ombudsmanhoz az alábbi címen: 
 

European Ombudsman 
(Európai ombudsman) 

1 avenue du Président Robert Schuman — 

CS 30403 
67001 Strasbourg Cedex 

FRANCE
9
 

 

 
2. KORREKCIÓS INTÉZKEDÉSEK IRÁNTI KÉRELEM 

 

Abban az esetben, ha a jelentkező technikai okok miatt nem tud regisztrálni, még aznap értesítenie kell 
az EPSO-t, az EPSO weboldalán található online űrlap segítségével. 

A feladatmegoldó készségeket mérő tesztek és/vagy a kompetenciateszt vizsga tartalmával kapcsolatos 

korrekciós intézkedések iránti kérelmet a lehető leghamarabb, de legkésőbb a vizsga napjától 
számított 10 naptári napon belül be kell nyújtani a következő e-mail címre: 

contractagentselection@oami.europa.eu.  

A kérelemben a jelöltnek meg kell adnia jelöltszámát, valamint az állítólagos hiba jellegének 
azonosításához szükséges információt és azt az okot, ami miatt úgy véli, hogy felülvizsgálatra van 

szükség. 

Nem vesszük figyelembe azokat a kérelmeket, amelyek határidőn túl érkeznek be, vagy nem 
elég egyértelműek ahhoz, hogy az állítólagos hibát azonosítani lehessen. 

 

 

 

  

                                                           
8 A fellebbezés benyújtásának részleteiről és a vonatkozó határidők megállapításának módjáról az Európai Unió Közszolgálati 
Törvényszékének internetes oldalán tájékozódhat: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230. 
9 Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ombudsmanhoz benyújtott panasznak nincs halasztó hatálya azon határidő tekintetében, 

amelyet a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése és 91. cikke ír elő panasz benyújtásának tekintetében, vagy amelyet 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 270. cikke ír elő az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékéhez benyújtható 

kereseteket illetően. Kérjük továbbá figyelembe venni, hogy az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó általános feltételek 2. 

cikkének (4) bekezdése értelmében az ombudsmanhoz az érintett intézménynél vagy szervnél tett megfelelő közigazgatási lépések 

megtételét követően nyújtható be panasz. Az eljárás ismertetését lásd a következő honlapon: 

http://www.ombudsman.europa.eu/hu/atyourservice/couldhehelpyou.faces;jsessionid=7F0D6E446DABFA6D1370B4AB18F947AC  

mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230
http://www.ombudsman.europa.eu/hu/atyourservice/couldhehelpyou.faces;jsessionid=7F0D6E446DABFA6D1370B4AB18F947AC
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VIII. KOMMUNIKÁCIÓ 

A BPHH-val folytatott kommunikáció az eljárás valamennyi szakaszában e-mail-ben történik a következő 

címen: contractagentselection@oami.europa.eu. A felvételi vizsgákra és az interjúra való behívás, 
valamint a jelölt és a BPHH közötti valamennyi levelezés a BPHH öt munkanyelvén (spanyol, angol, 

francia, német és olasz) történik. 

A lehetséges felvételre való kiválasztás szakaszában (e pályázati felhívás VI. fejezete) a BPHH a jelöltek 
EPSO-fiókjában megadott e-mail címen veszi fel velük a kapcsolatot. A jelöltek felelőssége, hogy e-mail 

fiókjukat rendszeres időközönként ellenőrizzék annak érdekében, hogy megkapják a jelentkezésükkel 

kapcsolatos információkat. 
 

 

IX. A JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIZÁRÁSOK ESETEI 
 

 
Az EPSO és a BPHH gondosan ügyel az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben tartására. Ezért 

amennyiben az eljárás bármelyik szakaszában az EPSO vagy a BPHH megállapítja, hogy Ön egynél több 
EPSO-fiókot hozott létre, egynél több jelentkezést nyújtott be erre a kiválasztási eljárásra, vagy valótlan 

nyilatkozatot tett, az eljárásból Önt kizárja. 
 
A csalás és a csalás kísérlete szankciókat vonhat maga után. E tekintetben felhívjuk figyelmét, hogy az 

intézmények/ügynökségek csak a teljes feddhetetlenségükről tanúbizonyságot tevő személyeket veszik 
fel. 
 

 

X. KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK  
 

a) A jelentkezés idején fennálló körülmények 

1. Amennyiben Ön olyan fogyatékossággal rendelkezik vagy olyan az állapota, amely megnehezíti 

az Ön számára a vizsgákon vagy az interjún való megjelenést, jelölje ezt az internetes 

jelentkezési lap megfelelő négyzetében, és jelezze, milyen intézkedéseket tart szükségesnek 
ahhoz, hogy Ön könnyebben részt vehessen a vizsgákon és az interjún. Fel kell tüntetnie a 

jelen eljárás számát és az Ön jelentkezési számát is. 
2. Kérjük, hogy internetes jelentkezése érvényesítését követően a lehető leghamarabb küldjön 

számunkra orvosi igazolást vagy a fogyatékosságát alátámasztó, elismert szerv által kiadott 

igazolást (amelyik az Ön esetére vonatkozik). Ezeket az igazoló dokumentumokat 
megvizsgáljuk, hogy minden esetben megfelelő, egyedi intézkedéseket hozhassunk annak 

érdekében, hogy (a lehetőségekhez mérten) eleget tegyünk az ésszerűnek ítélt kéréseknek. 
A kérelmeket és az igazoló dokumentumokat kérjük,  

a contractagentselection@oami.europa.eu e-mail címre, vagy postai úton az 

alábbi címre küldje: 
BPHH 

Resources Department 
(Contract agent selection) 

Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 

Spain 

 
 

b) A jelentkezés benyújtását követően felmerülő körülmények 

1. Ha az internetes jelentkezés határidejének lejárta után merül fel a fentiekben leírtaknak 

megfelelő körülmény, Ön köteles erről mielőbb tájékoztatni a BPHH-t. Kérjük, írásban tudassa, 
milyen intézkedéseket tart szükségesnek. 

2. A vonatkozó dokumentumokat kérjük,  

a contractagentselection@oami.europa.eu e-mail címre, vagy postai úton az 
alábbi címre küldje: 

OHIM 

mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
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Resources Department 

(Contract agent selection) 
Avenida de Europa, 4 

E-03008 Alicante 
Spain 

 
 

 

XI. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE 
 

A pályázatokat interneten keresztül kell benyújtani, az EPSO weboldalán 

(http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm) és különösen az internetes jelentkezésre vonatkozó 
útmutatóban található utasításoknak megfelelően. A pályázati űrlapot spanyol, angol, francia, német vagy 

olasz nyelven kell kitöltenie. 
 

A jelöltek csak egy tisztségcsoportba és csak egy profilra pályázhatnak.  
 

Teljes mértékben az Ön felelőssége, hogy a határidő lejárta előtt véglegesítse internetes pályázatát. 

Javasoljuk, hogy a pályázat elküldését ne hagyja az utolsó pillanatra, mivel a rendkívül nagy internetes 
forgalom vagy egy esetleges technikai hiba miatt előfordulhat, hogy újra kell kezdenie az egész internetes 

jelentkezést, amire viszont a határidő lejárta után nem lesz módja. 

A jelentkezés érvényesítése után már nem tud változtatni pályázatán; a bevitt adatokat a BPHH az EPSO-
val együttműködve a kiválasztási eljárás lebonyolítása céljából azonnal feldolgozza. 

 

A JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE (érvényesítéssel együtt): 

2014. augusztus 8. , brüsszeli idő szerint 12.00 óra (dél). 

 

http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm

