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3/2021. sz. SZABÁLYZAT 

 

(2021. február 2.) 

 

a Régiók Európai Bizottsága tagjait és szabályosan megbízott póttagjait, valamint a 

távülésekre vagy hibrid távülésekre meghívott előadói szakértőket és felszólalókat 

megillető, a távülések idejére járó átalányösszegű ellátmány kifizetéséről  

 

  

 

 

 

A RÉGIÓK EURÓPAI BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGE, 

 

TEKINTETTEL az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendeletére 

(2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó 

pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 

1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU,  a 

223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat 

módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül 

helyezéséről1, 

 

TEKINTETTEL a Régiók Európai Bizottsága eljárási szabályzatára, különösen annak 37., 

39., 40. és 71. cikkére, 

 

TEKINTETTEL az Európai Unió általános költségvetésén belül a Régiók Bizottságára 

vonatkozó szakasz végrehajtásakor alkalmazandó belső pénzügyi 

szabályokról szóló, 14/2018. sz. elnökségi határozatra, 

 

                                              
1  HL L 193., 2018.7.30., 1. o. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2018:193:SOM:HU:HTML


COR-2020-05256-00-01-REGL-TRA (EN) 2/5 

TEKINTETTEL a Régiók Európai Bizottsága tagjait és szabályosan megbízott póttagjait 

megillető, a távülések idejére járó átalányösszegű ellátmány kifizetéséről 

szóló, a 2020. október 9-i, 21/2020. sz. elnökségi szabályzattal módosított 

2020. június 23-i, 14/2020. sz. elnökségi szabályzatra, 

 

TEKINTETTEL a Régiók Bizottságának az Európai Unióban zajló Covid19-világjárvány 

alatti működéséhez szükséges ideiglenes intézkedésekről szóló, a 2020. 

október 27-i, 27/2020. sz. határozattal módosított 2020. július 15-i, 

16/2020. sz., a Régiók Bizottsága elnöke által jegyzett határozatra, 

 

 

MIVEL 

 

(1) a Régiók Bizottságának az Európai Unióban zajló Covid19-világjárvány alatti működéséhez 

szükséges ideiglenes intézkedésekről szóló, 2020. július 15-i, 16/2020. sz., a Régiók Bizottsága 

elnöke által jegyzett határozatot azzal a céllal fogadták el, hogy biztosítsák az RB operatív 

kapacitását a Covid19-világjárvány alatt, különös tekintettel az uniós döntéshozatali 

folyamatban betöltött tanácsadó szerepére, ugyanakkor elkerüljék a tagokat, a látogatókat, a 

személyzetet és az RB-nél dolgozó egyéb személyeket érintő egészségügyi kockázatokat; 

 

(2) az érvényesség 2021. március 31-ig történő meghosszabbítása érdekében a 27/2020. sz. 

határozattal módosított 16/2020. sz. határozat konkrétan kimondja, hogy az 1. cikkében felsorolt 

valamennyi személyes részvétellel járó ülést és találkozót a lehető legnagyobb mértékben 

távülésekkel vagy hibrid ülésekkel kell felváltani; 

 
(3) e szabályzat alkalmazásában és a 16/2020. sz. határozat 1. cikke értelmében egy ülés akkor 

minősül távülésnek, ha az RB valamennyi tagja, szabályosan megbízott póttagja és más 

meghívott személyek kizárólag konferenciahívás vagy webkonferencia útján csatlakoznak az 

üléshez, hibrid ülésnek pedig akkor minősül, ha az ülésen részt vevő tagok, szabályosan 

megbízott póttagok és más meghívott személyek egy csoportja ugyanazon a térbeli helyen 

együtt tartózkodik, más résztvevők pedig konferenciahívás vagy webkonferencia útján 

csatlakoznak az üléshez; 

 

(4)  a jelenlegi rendkívüli helyzetben az RB tagjait és szabályosan megbízott póttagjait, valamint a 

távülésekre vagy hibrid távülésekre meghívott előadói szakértőket és felszólalókat rendkívüli 

irodai és általános költségek terhelik az ülések előkészítése és az azokon való részvétel során, 

különösen amennyiben otthonról dolgoznak. Mindez jelentős befektetést és erőfeszítést igényel 

a részükről. 
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ELFOGADTA AZ ALÁBBI SZABÁLYZATOT: 

 

1. cikk 

Kedvezményezettek  

 

(1) A Covid19-világjárvány miatti kivételes körülmények miatt a Régiók Európai Bizottságának 

azon tagjai és szabályosan megbízott póttagjai, akik aktívan részt vesznek az alábbi testületek 

távülésein és hibrid távülésein: 

– az eljárási szabályzat 1. cikkében felsorolt testületek,  

– a pénzügyi és adminisztrációs bizottság,  

– az Elnökség által az eljárási szabályzat 37. cikkének e) pontja és 37. cikkének i) pontja alapján 

létrehozott testületek,  

– a politikai csoportoknak az eljárási szabályzat 9. cikkének (6) bekezdése szerint tartott 

rendkívüli vagy rendes ülései, valamint 

– az elnök,  

– az első alelnök,  

– a szakbizottságok elnökei, 

– a politikai csoportok elnökei 

a távrészvételből eredő valamennyi költséget fedező, a távülések idejére járó átalányösszegű 

ellátmányra jogosultak. Amennyiben az elnök, illetve valamely szakbizottság vagy politikai 

csoport elnöke megfelelően engedélyezte az ülésen való részvételüket, akkor a Régiók Európai 

Bizottsága tagjai és szabályosan megbízott póttagjai is jogosultak a távülések idejére járó 

átalányösszegű ellátmányra. A távülésekre vagy hibrid távülésekre meghívott előadói szakértők 

és felszólalók szintén jogosultak a távülések idejére járó átalányösszegű ellátmányra.   

 

(2) Az (1) bekezdésben említett, a távülések idejére járó átalányösszegű ellátmány mindaddig 

alkalmazandó, amíg az (1) bekezdésben felsorolt testületek, tagok, szabályosan megbízott 

póttagok és egyéb kedvezményezettek a Covid19-világjárvány miatt ténylegesen nem tudnak 

teljes egészében személyes részvételre épülő üléseket és találkozókat szervezni, vagy amíg a 

Covid19-világjárványhoz kapcsolódó, valamely tagállam által elfogadott nemzeti intézkedések 

megakadályozzák őket abban, hogy ilyenen részt vegyenek. 

 

2. cikk 

Az ellátmány összege 

 

Az 1. cikkben említett, a távülések idejére járó átalányösszegű ellátmány összege napi 200 EUR.  

 

3. cikk 

Nyilatkozat ülésen való részvételről 

 

(1) Az e szabályzatban meghatározott ellátmányra való jogosultsághoz az 1. cikk (1) bekezdésében 

említett személyek aláírják és benyújtják a tagok pénzügyi szolgálatának az e szabályzathoz 

mellékelt nyilatkozatot. 

 

(2) Ezzel a nyilatkozattal az 1. cikk (1) bekezdésében említett személyek kijelentik, hogy az ülésen 

távolról vettek részt, és kérik a távülések idejére járó átalányösszegű ellátmány kifizetését. 

Amennyiben az alkalmazott informatikai eszköz lehetővé teszi jelenléti ív készítését, az ülés 
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megszervezéséért felelős RB-szolgálat megküldi ezt az ívet az adminisztrációnak, amely ennek 

alapján ellenőrzi, hogy az illető személyek részt vettek-e az ülésen. 

 

(3) A nyilatkozatot legkésőbb az ülést követő év december 1-jéig kell benyújtani a tagok pénzügyi 

szolgálatához. Az e határidő után beérkező kifizetési kérelmek nem kerülnek kifizetésre, és 

semmisnek tekintendők. 

 

4. cikk 

Pénzügyi eljárás 

 

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett személyek csak a 3. cikkben említett nyilatkozat 

benyújtását követően kapják meg a jelen szabályzatban meghatározott, távülések idejére járó 

átalányösszegű ellátmányt. 

 

(2) A kifizetés az adott személyeknek az útiköltség-térítések, valamint az utazás és az ülések idejére 

járó átalányösszegű ellátmányok kifizetésére szolgáló bankszámlájára vagy postai számlájára 

történik. 

 

5. cikk 

Végrehajtás és fellebbezés  

 

(1) A szabályzat végrehajtásáért a főtitkár felelős.  
 

(2) Az esetleges kivételes eseteket a közvetve megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő a 

főtitkárhoz utalja döntéshozatalra. 

 

(3) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett személyek a közvetve megbízott, engedélyezésre jogosult 

tisztviselőnek az e szabályzatban meghatározott ellátmánnyal kapcsolatos döntéséről szóló 

értesítéstől számított egy hónapon belül fellebbezést nyújthatnak be a főtitkárhoz. 

 

6. cikk 

Záró rendelkezések 

 

(1) Ez a szabályzat hatályon kívül helyezi és felváltja a 2020. június 23-i, 14/2020. sz. elnökségi 

szabályzatot és a 2020. október 9-i, 21/2020. sz. elnökségi szabályzatot. 
 

(2) Ez a szabályzat az elfogadása napján lép hatályba. 

 

 

Kelt Brüsszelben, 2021. február 2-án. 

 

A Régiók Európai Bizottsága Elnöksége nevében 

 

 

s. k. 

Apostolos Tzitzikostas 

elnök 
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Melléklet 

 

 

A 3/2021. sz. szabályzathoz csatolt nyilatkozat 

 

 

Alulírott,........................................................................., kijelentem, hogy részt vettem a(z) 

….........................................(testület vagy politikai csoport) ..................................… -án/-én (dátum) 

tartott ülésén, és ezért jogosult vagyok a távülések idejére járó átalányösszegű ellátmányra.  

 

 

 

 

Aláírás___________________________________________ 

 

 

 

Kelt: ___________________________________________ 

 

 

 

 


