
Az egyezmény egyes rendelkezéseinek végrehajtási szabályai 
 
 

1. cikk: Az egyezmény hatálya 
 
Az egyezmény aláírásának időpontjában az 1. cikkben említett szervezetek a következők: 
 
- Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért, 
- Európai Szakképzés-fejlesztési Központ, 
- Európai Környezetvédelmi Ügynökség, 
- Európai Képzési Alapítvány, 
- Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja, 
- Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség, 
- Közösségi Növényfajta-hivatal, 
- Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség, 
- Belső Piaci Harmonizációs Hivatal, 
- Európai Rendőrségi Hivatal, 
- Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja, 
 - A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja, 
- Európai Újjáépítési Ügynökség, 
- Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, 
- Európai Tengerbiztonsági Ügynökség, 
- Európai Repülésbiztonsági Ügynökség, 
- Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség, 
- Eurojust. 
 
E lista bármely változásáról értesítik az aláíró feleket. 
 
 
7. cikk: Általányösszegű utazási juttatás 
 
Az általányösszegű utazási juttatás abban az esetben illeti meg a konferenciatolmács-
alkalmazottat, ha a munkavégzés helyétől eltérő székhellyel rendelkezik, és az 
alkalmazásának első napját megelőző napon kell utaznia, vagy ha az alkalmazásának utolsó 
napján csak 24h00 után ér vissza. 
 
E juttatás ugyanakkor nem illeti meg a konferenciatolmács-alkalmazottat abban az esetben, ha 
erre a napra a közösségi költségvetésből napi javadalmazásban részesül (lásd az egyezmény 6. 
cikkét). 

Amennyiben a konferenciatolmács-alkalmazott két intézménnyel két egymást követő 
szerződést kötött két különböző munkavégzési helyre vonatkozóan, ugyanabban az 
elbánásban részesül, mintha a munkavégzési hely megváltozása intézményen belül történne. 
 
 
9. cikk: Napidíj 
 
A 60 km-es távolság (helyi zóna) a vasúttársaságok által hivatalosan megjelölt legrövidebb 
útvonal alapján kerül meghatározásra. A napidíjjal megegyező mértékű kiegészítő napidíj 



abban az esetben jár, ha a konferenciatolmács-alkalmazott az alkalmazás utolsó napján nem 
tudja elhagyni a munkavégzés helyét. 
Amennyiben a konferenciatolmács-alkalmazott nem kaphatja meg a megbízott ügynökségtől 
az előre kifizetett menetjegyet, a napidíj kérésre előlegként kifizethető. 
 
Ha a konferenciatolmács-alkalmazott a munkavégzés helyén megbetegszik, a napidíjat 
megkapja, és a szállodai költségeket visszatérítik neki. 
 
Az intézmények a felhasználás mértékévek arányosan visszatérítik a szállodai törzsvendég-
kártyát. 
 
 
10. cikk: Az útiköltség visszatérítése 
 
a) Az egyezmény 10. cikkének alkalmazásában a székhelye és a munkavégzés helye 

közötti oda- illetve visszaút során igénybevett közlekedési eszközt (eszközöket) a 
konferenciatolmács-alkalmazott választja meg. Minden 300 km-nél hosszabb 
útszakasz esetén a konferenciatolmács-alkalmazottnak jogában áll repülővel utaznia. 
Az egy vagy több intézménnyel kötött szerződés végrehajtásához szükséges utazás 
útvonalát és időpontját a konferenciatolmács-alkalmazott határozza meg, az útiköltség 
visszatérítése és az esetleges juttatások – a vis maior esettől eltekintve – a legrövidebb 
és a legköltséghatékonyabb útvonalra korlátozódnak. 

 
b) Amennyiben a konferenciatolmács-alkalmazott megkaphatja a megbízott 

ügynökségtől (a továbbiakban: ügynökség) az előre kifizetett menetjegyet, az 
útiköltségre nem jár neki előleg; ebben az esetben a napi javadalmazás (100%) és a 
napidíj(ak) kifizetése a szerződés utolsó napjától számított öt munkanapon belül 
történik. 

 
 Minden más esetben (az egyezmény 10. cikke rendelkezéseinek megfelelően) az 

útiköltség kérésre előre kifizetendő. 
 
c) Az ügynökséghez szabadon választhatóan lehet fordulni.  
 
d) Amennyiben az intézmények megszokott helyszínein kívül tartott értekezleteknél a 

tisztviselőkre és egyéb alkalmazottakra speciális intézkedések vonatkoznak, 
ugyanezek a speciális intézkedések vonatkoznak azokra a konferenciatolmács-
alkalmazottakra, akik ugyanabban a csoportban dolgoznak, és akiknek a székhelye 
megegyezik a helyszínek egyikével. Ezeket a konferenciatolmács-alkalmazottakat a 
lehető leghamarabb, de mindenképpen kellő időben tájékoztatják ezekről a speciális 
intézkedésekről. 

 
 
1. A felmerülő utazási költségek bizonylatainak bemutatása alapján történő visszatérítési 
eljárás 
 
- Repülőgép:  
a) 300 km-es távolság felett, illetve 300 km-es távolság alatt, amennyiben a repülővel 

történő utazás teljes költsége alacsonyabb a vonattal történő utazás költségénél, 
bizonyos összeg ellenében visszatéríthető és kicserélhető, félig rugalmas IATA jegy - 



amelynek időpontjai a szerződés teljesítésének feltételeivel összeegyeztethetőek - 
beleértve a reptéri illetéket, valamint egyéb bizonylat bemutatása nélkül a repülőtér és 
a városközpont között tömegközlekedéssel történő utazást.  

 
 A bizonyos összeg ellenében visszatéríthető és kicserélhető, félig rugalmas jegy 

bemutatása után a konferenciatolmács-alkalmazott költségeit automatikusan és további 
bizonylat bemutatása nélkül visszatérítik. 

 
A konferenciatolmács-alkalmazottnak az alábbi esetekben joga van magasabb 
kategóriájú jegyet vásárolni: 
i.  félig rugalmas ár nem létezik, 
ii.  félig rugalmas ár az alábbiak miatt már nem érhető el: 

- rövid idejű felvétel 
- a szerződés és/vagy munkavégzés helyének megváltozása, 
- programváltozás és a repülőjárat megváltoztatása a szolgálat kérésére vagy 
engedélyével. 

 
Ezekben az esetekben a konferenciatolmács-alkalmazottnak automatikusan a 
magasabb kategóriájú jegyet térítik meg. Minden más esetben a konferenciatolmács-
alkalmazottnak be kell mutatnia a magasabb kategóriájú jegy megvásárlását indokoló 
bizonylatokat. 

 
b) A program és/vagy szerződés megváltoztatásából, illetve a szerződés visszavonásából 

fakadó valamennyi költséget az intézmények fedezik, amennyiben azért felelősek, 
illetve vis maior, valamint a konferenciatolmács-alkalmazott betegsége esetén. 
Ugyanez a helyzet áll fenn a konferenciatolmács-alkalmazott közeli hozzátartozójának 
betegsége vagy halála esetén, az intézmények tisztviselői számára felállított 
szabályoknak megfelelően. 

 
c) A négy tényleges órát meghaladó és az Európa földrajzi határain kívüli repülőutak 

esetén a business osztályú jegyet térítik meg.  
 
d) A körutazásra szóló jegyet a székhely és a munkavégzési hely közötti oda-vissza jegy 

összegének erejéig térítik meg. 
 
 
- Vasút: teljes árú, 1. osztályú jegy, rendkívüli vonat és kétszemélyes hálókocsi. Az 
intézmények a vasúti bérletet a használat arányában visszatérítik. 
 
- Gépkocsi: a vasúton történő utazás költsége szerint a legrövidebb útvonal alapján. 
 
 
2. Bizonylatok 
 
a) Bizonylatnak minősül: 
 
- a repülőjegy vagy az igazolószelvény vagy az elektronikus jegy foglalásának és fizetésének 
visszaigazolása és a beszállókártya, 
 



- a vonatjegy az olyan intézmények részére történő alkalmazás esetén, amelyek a 
tisztviselőiktől annak leadását kérik, vagy a konferenciatolmács-alkalmazott írásos 
nyilatkozata arról, hogy vonattal utazott abban az esetben, ha a vasúthálózat szabályozása azt 
írja elő, hogy a megérkezéskor le kell adni a menetjegyet, 
 
- a konferenciatolmács-alkalmazott írásos nyilatkozata arról, hogy az utat magángépkocsival 
tette meg; amennyiben a gépkocsival történő utazás átalányösszegű utazási juttatás fizetésére 
jogosít fel, a konferenciatolmács-alkalmazottnak bizonyítékot kell felmutatnia az utazásról (a 
bizonyíték bármilyen, e célnak megfelelő dokumentum lehet). 
 
- általánosságban véve minden olyan bizonylat, amelyeket a konferenciatolmács-alkalmazott 
alkalmazását végző intézmény saját tisztviselőitől vagy egyéb alkalmazottaitól megkövetel. 
 
b) A bizonylatok az alábbi információkat tartalmazzák: 
 
- a fuvarozó neve, 
 
- a menetjegy kiállításának és lejáratának időpontja, valamint az ára és a valutanem, 
 
- a munkavégzés helye mint a szerződés kezdete előtti utazás célállomása és a szerződés végét 
követően történő visszautazás kiindulási pontja; 
 
- adott esetben a konferenciatolmács-alkalmazott neve. 
 
 
12. cikk: Messzire történő (nagy távolságra történő?) utazások és fárasztó kiküldetések 

1. Messzire történő utazások 

a) A Parlament és a Bizottság részéről 

Ha egy utazás több mint négy órás időeltolódással jár és/vagy a konferenciatolmács-
alkalmazott célállomása a Föld másik féltekéjén található, a kiküldetés helyszínén a 
hivatalos munkavégzés előtt egy pihenőnapot kell neki biztosítani.  

Amennyiben egy konferenciatolmács-alkalmazott egy messzire történő utazást tartalmazó 
kiküldetésből való megérkezést követő napon szerződésben áll, nem szabad értekezletre 
beosztani. 

Amennyiben a konferenciatolmács-alkalmazott azon a napon nem áll szerződésben, 
átalányösszegű kompenzációs juttatásban részesül (lásd az egyezmény 7a. cikkét). 

b) A Bíróság részéről 

Nem alkalmazandó. 
 
 
2. Fárasztó kiküldetések 

a) A Bizottság részéről 



Amennyiben egy több célállomást érintő kiküldetés valamelyik napja több mint 12 on 
duty (szolgálati) órát tartalmaz, a konferenciatolmács-alkalmazott kompenzációban 
részesül. E kompenzáció megegyezik az átalányösszegű kompenzációs juttatással (lásd az 
egyezmény 7a. cikkét) minden olyan napra vonatkozóan, amely több mint 12 on duty órát 
tartalmaz. 

b) A Parlament részéről 

Az állandó tolmácsokra alkalmazandó rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni1. 

c) A Bíróság részéről 

Nem alkalmazandó. 
 
 
16. cikk: Beteg- és balesetbiztosítás 
 
A biztosítási díj címén történő kifizetések 2/3-a az intézmények terhére, 1/3-a pedig a 
konferenciatolmács-alkalmazott terhére történik. 
 
 
18. cikk: Fizetési határidők 
 
Az a) pontban megállapított, az intézményt terhelő kifizetések határidejének be nem tartása 
esetén ez utóbbi haladéktalanul tájékoztatja az érintett szakmai képviseletet. 
 
A fizetési határidők a konferenciatolmács-alkalmazottól kért dokumentumok hivatalba történő 
beérkezésétől értendőek. 
 
A késedelmi kamatokat a költségvetési rendeletben és annak végrehajtására vonatkozó 
szabályokban szereplő rendelkezések szabályozzák. 
 
 
19. cikk: Az egyezmény felülvizsgálata és konzultáció 
 
Az Európai Unió intézményeinek egyikével szerződésben álló képviseleti tagok 
automatikusan részt vesznek a konzultációban. 
 
 
20. cikk: Szakmai képviseletek 
 
Az érvényes gyakorlatnak megfelelően a szakmai képviseletek tagjai a szakmai képviselet és 
az érintett intézmény közötti értekezletek időtartamára mentesülnek a munkavégzés alól. 
 
Ugyanez vonatkozik ezen értekezletek előkészítésére, amelynek időpontjáról az érintett 
szolgálatok és a képviseleti tagok együtt döntenek.  
 
 
24. cikk: A kirendelés szabályai és a csoportok összeállítása 

                                                 
1 2008-ban nincsenek ilyen rendelkezések az állandó tolmácsokra vonatkozóan. 



1. A konferenciatolmács-alkalmazottak a megbízó intézmény rendelkezésére állnak abban az 
időpontban, amelyet a foglalkoztatást végző egység számukra megjelölt; Minden egyéb 
megjelölés hiányában az alkalmazás első napján 9 órától állnak rendelkezésre.  

2. A Bizottság részéről 

 a) alkalmazásuk utolsó napján azok a konferenciatolmács-alkalmazottak, akik olyan 
székhellyel rendelkeznek, ahova legkorábban 19h30-as brüsszeli indulással éjfél előtt 
vissza tudnak térni, az utolsó repülő tervezett indulási időpontja előtt 2 órával vagy az 
utolsó vonat tervezett indulási időpontja előtt 45 perccel távozhatnak, akkor is, ha 
folytatódik az az értekezlet, amelyhez be lettek osztva.  

 b) alkalmazásuk utolsó napján azok a konferenciatolmács-alkalmazottak, akiknek a 
székhelye megegyezik a munkavégzés helyével 

  1) legkésőbb 21 órakor távozhatnak; 

 2) amennyiben alkalmazásuk kezdete előtt ezt kérelmezték, értelemszerűen 
alkalmazható rájuk a (2) bekezdés a) pontja annak érdekében, hogy másnap egy 
másik helyen teljesíthessenek megbízást. 

3. A Bíróság részéről 

A Bíróság szervezési megszorításaira való tekintettel amennyiben a konferenciatolmács-
alkalmazott a repülőgép- vagy vasútmenetrend miatt a szerződés utolsó napján nem tudja 
Luxemburgot elhagyni, olyan menetjegyet vásárol, amellyel a szerződés utolsó napját 
követő napon tudja elhagyni Luxemburgot, és átalányösszegű utazási juttatást, valamint 
napidíjat kap, illetve a szállodai költségeket vagy az elszállásolási átalányt visszatérítik 
neki.   

A konferenciatolmács-alkalmazott ugyanakkor a szervezési osztály megállapodásával 
elhagyhatja Luxemburgot a szerződése utolsó napján, amennyiben az a tárgyalás, amelyre 
be lett osztva, lehetővé teszi, hogy székhelyére éjfél előtt visszatérjen. A menetjegyek 
módosítása miatti ráfizetés és a szállodai szobák lemondásából fakadó esetleges kötbér a 
Bíróságot terheli. 

4. Szabad esték. A Bizottság részére 

A Bizottság olyan rendszert hoz létre, amely lehetővé teszi a konferenciatolmács-
alkalmazottaknak, hogy feliratkozzanak a tervezési csoport által vezetett, szabad estéket 
nyilvántartó jegyzékre. A tervezési csoport által vezetett jegyzékre a konferenciatolmács-
alkalmazottak 2 hetes előzetes értesítéssel iratkozhatnak fel. Ha a tervezési csoport 
szolgálati indokok miatt nem tudja garantálni a szabad estére vonatkozó kérést, az 
indoklással ellátott visszautasítást legalább egy héttel el kell küldeni a 
konferenciatolmács-alkalmazottnak.   

 
_____________________ 


