
HELYESBÍTÉSEK

Helyesbítés az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatának, valamint az Európai Közösségek
egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeinek módosításáról szóló, 2004. március 22-i 723/2004/EK, Euratom

tanácsi rendelethez

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 124., 2004. április 27.)

(Magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 02. kötet, 130. o.)

A 145. oldalon, a 41. pont b) alpontjában:

a következő szövegrész: „… a XI. melléklet 3. cikkének (5) bekezdésében említett súlyozási tényezővel …”

helyesen: „… a XI. melléklet 3. cikke (5) bekezdésének a) pontjában említett súlyozási tényezővel …”.

A 187. oldalon, a 100. pont m) alpontjában:

a következő szövegrész: „b) a személyes használati tárgyak szállításának vagy a bútorok és a személyes használati tárgyak
tárolásnak költsége, amennyiben bútorozatlan lakást biztosítanak.”

helyesen: „b) a személyes használati tárgyak szállításának és a bútorok és a személyes használati tárgyak
tárolásnak költsége, amennyiben bútorozatlan lakást biztosítanak.”.

A 223. oldalon, a 4. pontban, az új 3b. cikk bevezető mondatában:

a következő szövegrész: „… olyan alkalmazottak, akiket a 88. cikkben megállapított időbeli korlátokon belül alkal-
maznak az intézménynél, a 89a. cikkben említett csoportok valamelyikében:”

helyesen: „… olyan alkalmazottak, akiket a 88. cikkben megállapított időbeli korlátokon belül alkal-
maznak az intézménynél, a 89. cikkben említett csoportok valamelyikében:”.

A 224. oldalon, a 10. pontban, a módosított 10. cikk első bekezdésében:

a következő szövegrész: „Analógia útján alkalmazni kell a személyzeti szabályzat 1d., 1e. cikkét, 5. cikkének (1), (2), (3)
és (4) bekezdését, valamint 7. cikkét.”

helyesen: „Analógia útján alkalmazni kell a személyzeti szabályzat 1e., 1f. cikkét, 5. cikkének (1), (2), (3)
és (4) bekezdését, valamint 7. cikkét.”

Helyesbítés az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és az Európai Közösségek egyéb
alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről (Személyzeti Szabályzat) szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK,

Euratom, ESZAK tanácsi rendelethez

(Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 56., 1968. március 4.)

(Magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 02. kötet, 5. o.)

A 43. oldalon, a 90. cikk (2) bekezdése első albekezdésének második francia bekezdésében:

a következő szövegrész: „…; ha azonban az intézkedés a címzettjén kívül egy másik személy elleni panaszt is tartalmaz, e
másik személy vonatkozásában az az időpont, …”

helyesen: „…; ha azonban az intézkedés a címzettjén kívül egy másik személyt is hátrányosan érint, e másik
személy vonatkozásában az az időpont, …”.
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