
FELÜLVIZSGÁLATI/JOGORVOSLATI ELJÁRÁS 
 
1. FELLEBBEZÉS 
 
Amennyiben a pályázó a kiválasztási eljárás bármely szakaszában úgy véli, hogy hiba történt, vagy az 
EPSO méltánytalanul járt el, illetve nem tartotta be az erre a kiválasztási eljárásra vonatkozó 
szabályokat, és ennek következtében a pályázó érdekei sérültek, a következő eljárásokra kerülhet sor 
az alábbi táblázatban említett sorrendben: 
 

Eljárás Kapcsolattartó pont Határidő1 

1. Felülvizsgálati kérelem 
benyújtása  

Az EPSO kapcsolattartási oldalán 
 

10 naptári nap 

2. Közigazgatási panasz 
benyújtása az Európai Unió 
tisztviselőinek és egyéb 
alkalmazottainak személyzeti 
szabályzata 90. cikkének (2) 
bekezdése alapján2 

Vagy postai úton az alábbi 
címre: 
Európai Személyzeti Felvételi 
Hivatal (EPSO) 
C-25, 1049 Brussels, Belgium  
vagy az EPSO kapcsolattartási 
weboldalán 

3 hónap 

A fenti 2. lépés megtételét követően (az 1. lépés nem kötelező), a pályázónak lehetősége van a 
következőre: 
3. Amennyiben a pályázó 
panasza kifejezetten vagy 
hallgatólagosan elutasításra 
kerül, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 
270. cikke, valamint a 
tisztviselők személyzeti 
szabályzatának 91. cikke alapján 
bírósági keresetet nyújthat be3 

Tribunal de la fonction publique 
de l’Union européenne (Az 
Európai Unió Közszolgálati 
Törvényszéke) 
Boulevard Konrad Adenauer 
2925 Luxembourg 
 

3 hónap 

 
Mint minden uniós polgár, a pályázó is panasszal fordulhat az európai ombudsmanhoz az alábbi 
címen: 
 
Európai ombudsman 
1 avenue du Président Robert Schuman – 
CS 30403 
67001 Strasbourg Cedex 
FRANCIAORSZÁG4 

 

 

                                                            
1 Attól az időponttól számítva, amikor a pályázó a döntésről az EPSO-fiókján keresztül értesítést kapott. 
2 Levele tárgysorában, kérjük, tüntesse fel: a kiválasztási eljárás számát: a kiválasztási eljárás számát; az Ön pályázói számát és 
a következőt: „Complaint under Article 90(2)”. 
3 A kereset benyújtásának és a határidők kiszámításának módjával kapcsolatosan, kérjük, tanulmányozza az Európai Unió 
Közszolgálati Törvényszékének honlapját: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230. 
4 Felhívjuk figyelmét, hogy az ombudsmanhoz fordulás ténye nem függeszti fel az Európai Unió tisztviselőinek és egyéb 
alkalmazottainak személyzeti szabályzata 90. cikke (2) bekezdésében és 91. cikkében meghatározott azon határidőt, amelyen 
belül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 270. cikke alapján a Közszolgálati Törvényszékhez panaszt vagy keresetet 
nyújthat be. Emlékeztetjük továbbá arra, hogy az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó általános feltételek 2. cikkének 
(4) bekezdésével összhangban az ombudsmanhoz csak az érintett szervnél megtett megfelelő közigazgatási lépések 

végrehajtását követően nyújtható be panasz. Az eljárás részletes leírása az alábbi honlapon található: 
http://www.ombudsman.europa.eu/media/fr/default.htm. 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230
http://www.ombudsman.europa.eu/media/fr/default.htm


2. KORREKCIÓS INTÉZKEDÉSEK IRÁNTI KÉRELEM 

 
A korrekciós intézkedések vagy felülvizsgálat iránti kérelem a teszt időpontjától számított 10 naptári 
napon belül nyújtható be az EPSO honlapján található elektronikus űrlap kitöltése útján. 

A kérelemnek tartalmaznia kell a pályázói számot és a hibásnak ítélt kérdés(ek) azonosításához 
szükséges információkat (például az adott kérdés témájának leírásával és/vagy a kérdés számának 
feltüntetésével), és a lehető legvilágosabban ki kell fejteni az állítólagos hiba jellegét.  

A határidő lejárta után beérkező kérelmeket, illetve azokat, amelyek nem teszik lehetővé 
a vitatott kérdés(ek) egyértelmű azonosítását, nem vesszük figyelembe. 

https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=fr&langsub=ok

	FELÜLVIZSGÁLATI/JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

