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1. Alapvető információk: 

- Bizottsági nyilvántartási szám: ECI(2021)000002 

- Nyilvántartásba véve: 2021. április 21. 

- A Bizottság határozata a polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételéről: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021D0674  

- Honlap: ? 

- Európai Bizottság információs lapja a kezdeményezésről: 

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000002_hu  

 

- Gyűjtés kezdete: 2021. október 4. 

- Gyűjtés várható határideje: 2022. október 4. 

 

2. Célkitűzések (kötelezően benyújtandó információk): 

Mi, európai diákok és jövőbeli köztisztviselők úgy véljük, hogy a csereprogramoknak a 

tanulmányok befejezését követően sem szabad véget érniük. 

Ezért javasoljuk a Köztisztviselői csereprogram (Civil Servant Exchange Program, CSEP) 

elnevezésű európai polgári kezdeményezés létrehozását, amely az Európai Unió 

tagállamainak köztisztviselői közötti csere- és képzési program lenne. Ennek a 

„közszolgálati Erasmusnak” az lenne a célja, hogy 2–12 hónapos időszakra lehetőséget 

biztosítson az uniós tagállamok köztisztviselőinek arra, hogy egy másik tagállam hasonló 

hivatalánál szerezzenek szakmai tapasztalatot. A csere során a köztisztviselők továbbra is 

megkaphatnák az otthoni fizetésüket, amelyet az EU által fizetett kompenzáció egészítene 

ki, amennyiben ez a fizetés alacsonyabb, mint a fogadó országban azonos beosztásban 

járó fizetés. 

A CSEP megerősítené a munkavállalók Unión belüli szabad mozgását, elősegítené a bevált 

gyakorlatok megosztását a közszolgálatok között, és javítaná a tagállamok közötti 

kapcsolatokat. Emellett a CSEP segítené a köztisztviselőket abban, hogy leküzdjék a 

számos nehézséget, amellyel az európai kollégáikhoz fűződő munkakapcsolataik során 

szembesülnek. 

A CSEP-nek és az európai országok abban részt vevő köztisztviselőinek köszönhetően új 

egységes szellem alakulhatna ki a polgárok körében, mindenki javát szolgálva ezzel.  

 

3. A kezdeményezés háttere, rövid összefoglalása és támogatói: 

Az EPK szervezői a brugge-i College of Europe kilenc diákja.  

A program célja, hogy valamennyi köztisztviselő (tanárok, kórházi dolgozók, 

börtönszemélyzet, bírák, rendőrök, adminisztratív személyzet stb.) hasznosíthassa az 

európai tapasztalatokat, azáltal, hogy lehetővé válik számukra, hogy találkozzanak 

európai kollégáikkal, és külföldi élettapasztalatot szerezzenek. 

A szervezők javaslata értelmében a CSEP létrehozása során az EU szerepe egy közös 

európai jogi keret kidolgozása lesz. Ez lehetővé teszi majd a tagállamoknak, hogy 

szabadon és önkéntes alapon cserepozíciókat kínáljanak fel a saját közigazgatásukban. 

Ami a köztisztviselők javadalmazását illeti, a köztisztviselők továbbra is megkapják az 

otthoni fizetésüket. Amennyiben így a csereprogramban részt vevő tisztviselő alacsonyabb 

fizetésre lenne jogosult, mint a fogadó ország azonos beosztású köztisztviselői, a 

különbséget egy uniós kompenzációs mechanizmusból egyenlítenék ki. A fizetésbeli  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021D0674
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000002_hu
https://www.coleurope.eu/news/registration-european-citizens-initiative-civil-servant-exchange-program-csep
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különbségek ellentételezéséért felelős intézmény az Európai Szociális Alap lehetne.  A 

szubszidiaritás elvének, valamint az EU és a tagállamok hatáskörének kellő 

figyelembevételével a nemzeti közigazgatási rendszerek korlátozhatják bizonyos 

álláshelyek megnyitását e program céljaira, ha a korlátozás a közrend fenntartása és a 

fontos nemzeti közadatok biztonságának megőrzése érdekében. 


