
FELHÍVÁS AZ EURÓPAI REPÜLÉSBIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉG FELLEBBEZÉSI TANÁCSA
TAGJÁNAK TISZTSÉGÉT ILLETŐEN SZÁNDÉKNYILATKOZAT BENYÚJTÁSÁRA

(2004/C 249 A/02)

AZ ÜGYNÖKSÉG ÉS ANNAK FELLEBBEZÉSI TANÁCSÁNAK BEMUTATÁSA

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséget (EASA) a polgári repülés területén a közös szabályokról és az
Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. július 15-i 1592/2002/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelettel (1) hozták létre. Az ügynökség székhelye a németországi Kölnben lesz.

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség fő feladata a polgári repülés terén a biztonság és
környezetvédelem magas szintű biztosítása.

Ennek érdekében az ügynökség együttműködik a Bizottsággal annak jogalkotási és szabályozási feladatai
ellátása során.

Felelős továbbá az alapvető fontosságú követelményeknek és az azok végrehajtási szabályainak való
megfelelőségi igazolások kibocsátásáért terméktípusok és tervek számára, továbbá más, az előállítá-
sukban, karbantartásukban és a különböző képzési feladatokban részt vevő szervezetek számára,
különösen ha azok harmadik országokban találhatók. Azon területeken, amelyekre vonatkozóan az
igazolásokat a tagállami közigazgatás bocsátja ki, az ügynökség ellenőrző intézkedésekkel segíti a
Bizottság munkáját a közösségi jog alkalmazásának ellenőrzésében.

Az ügynökség támogatja továbbá a Bizottságot annak a harmadik országokkal és nemzetközi
szervezetekkel folytatott kapcsolatai terén felmerülő feladatai ellátásában a vonatkozó közösségi jognak
megfelelően.

Végezetül létrehoz egy piacfelügyeleti rendszert a közösségi jogalkotás és a közösségi jog végrehajtása
hatásainak felmérésére, különös tekintettel az ebből származó biztonsági és környezetvédelmi szintre.

A fent említett 1592/2002/EK rendelet rendelkezik az ügynökségen belüli fellebbezési tanácsok
létrehozásáról. A 2004. január 22-i 104/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 16., 2004.1.23.) létrehoztak
egy fellebbezési tanácsot. A fellebbezési tanács felel az ügynökség által a légi alkalmassági és
környezetvédelmi tanúsítás (2), a vállalkozások vizsgálata és az alkalmazandó illetékek és díjak
befizetése terén hozott egyedi határozatok elleni fellebbezések elbírálásáért.

A fellebbezési tanács az elnökből és két másik tagból áll, de további két tag behívására is lehetőség van.

A feladatok leírása

A fellebbezési tanács tagja gyakorolja az 1592/2002/EK és a 104/2004/EK rendelettel a tagra, különösen
az előadóra ruházott jogköröket, amennyiben az elnök egy adott fellebbezési ügyben erre kijelöli.

A fellebbezési tanács tagjai függetlenek. Határozataik meghozatalában semmilyen utasítás nem köti őket.
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(1) HL L 240., 2002.9.7., 1. o. Az 1701/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 243., 2003.9.27., 5. o.) módosított
rendelet.

(2) Az ügynökségnek a légi alkalmassági és környezetvédelmi tanúsítást illetően hozott egyedi határozatai
különösen a határozatok kibocsátására, visszavonására, korlátozására és felfüggesztésére terjednek ki a
következőkkel kapcsolatban:
— termékek, alkatrészek és készülékek tanúsítása és folyamatos légi alkalmassága,
— termékek környezetvédelmi jóváhagyása,
— szervezetek jóváhagyása.



Követelmények

— A pályázónak valamelyik EU-tagállam állampolgárának kell lennie.

— A pályázó az ügynökségnél semmilyen más feladatot nem láthat el.

— A pályázónak magas szintű tudással kell rendelkeznie az Európai Unió hivatalos nyelvei egyikén, és
kielégítő szintű tudással a hivatalos nyelvek egy másikán.

— A pályázónak rendelkeznie kell továbbá:

— A tanúsítással kapcsolatos tudományos területen szerzett, posztgraduális tanulmányok
végzésére jogosító egyetemi végzettséggel vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel.

— A tanúsítás területén a felhívás mellékletében feltüntetett szakterületek közül egy vagy
több terén szerzett jelentős szakmai tapasztalat; a tanúsítás területén a diploma megszerzése
után szerzett tízéves vagy annál hosszabb munkatapasztalat előnynek számít.

Pályázatát várjuk mind:

— azon pályázóknak, akik megfelelő mértékű szakmai tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy a
mellékletben szereplő valamennyi szakterületet vagy azok jelentős részét el tudják látni, továbbá

— azon pályázóknak, akik ezen szakterületek valamelyikének szakértői. Ahhoz, hogy a pályázó egy
szakterület szakértőjének minősüljön, legalább öt év, ezen a szakterületen szerzett szakmai
tapasztalattal kell rendelkeznie.

Előnyt élveznek azok a pályázók, akik szaktekintélynek számítanak:

— a tanúsítás terén általában, vagy

— azon a szakterületen, amelyre vonatkozóan szakértőként pályáznak.

Az EASA tevékenységének körében működő nemzeti/nemzetközi szervezeteknek, továbbá az Európai
Unió szervezeti felépítésének és működésének alapos ismerete előnyt jelent.

A kinevezés és az alkalmazás feltételei

Az 1592/2002/EK rendeletnek megfelelően a tagok és póttagok kinevezéséről az igazgatótanács határoz a
Bizottság által elfogadott, alkalmas pályázókat tartalmazó lista alapján. Ezen szándéknyilatkozati felhívás
célja az, hogy a Bizottság számára lehetővé tegye azon személyek kiválasztását, akiket az igazgatótanács
számára ajánlani kíván.

A Bizottság egy két részből álló listát kíván felállítani: az első rész tartalmazza azokat az alkalmas
pályázókat, akik a mellékletben szereplő valamennyi szakterületet vagy azok jelentős részét el tudják látni;
a második rész tartalmazza azokat az alkalmas pályázókat, akik egy bizonyos szakterület szakértői.

A tagok és póttagok nem kötelesek felfüggeszteni jelenlegi szakmai tevékenységüket, de bármely ilyen
tevékenységnek összeegyeztethetőnek kell lennie azzal a követelménnyel, hogy a fellebbezési tanács
tagjainak függetleneknek kell lenniük. A tagok kötelesek nyilatkozni minden olyan érdekeltségről, amely
ellentétes lehet a fellebbezési tanácsban betöltött tisztségükkel.
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A kinevezés határozott idejű és öt évre szól, amely az 1592/2002/EK rendeletnek megfelelően
megújítható. A tagok részmunkaidőben látják el feladatukat, és az ügynökség felkérésére járnak el a
felmerülő ügyekben. A tagoknak e feladatokra naptári évente legalább tíz napot rendelkezésre kell állniuk.
A díjazás az érintett személy szakmai tapasztalatától és végzettségétől függ (3).

A szakértők valószínűleg csak a szakterületükhöz kapcsolódó, összetett esetekben vesznek részt a
tanácsban.

Esélyegyenlőség

Az Európai Unió a munkaerő-felvételi eljárások során törekszik arra, hogy mindenfajta meg-
különböztetést kizárjon, és aktívan támogatja a nők jelentkezését.

Pályázati eljárás

Az érvényes pályázathoz a pályázónak a megfelelően kitöltött jelentkezési lapot, egy motivációs levelet és
egy tetszőleges formátumban megírt, három oldalnál nem nagyobb terjedelmű önéletrajzot kell
benyújtania. Mellékelve megtalálható a jelentkezési lap, de elektronikus formátumban is letölthető a
következő internetes címről:

http://europa.eu.int/comm/transport/air/safety/calls/index_en.htm

Kérjük, hogy a pályázók világosan jelezzék a mellékletben szereplő azon szakterületeket, továbbá, adott
esetben, azon termékeket, amelyekre szakmai tapasztalatuk kiterjed. Azok a pályázók, akik egy adott
szakterületen szakértőként kívánnak szerepelni, jelöljék meg a kérdéses szakterületet (legfeljebb három
szakterület fontossági sorrendben).

További igazolásokat kérésre az eljárás későbbi szakaszában kell benyújtani.

A pályázatokat e-mailben kell elküldeni.

A pályázatokat a következő e-mail címre kell küldeni:

TREN-BOARD-OF-APPEAL-EASA@cec.eu.int.

A pályázatokat a következő e-mail címre kell küldeni: TREN-BOARD-OF-APPEAL-EASA@cec.eu.int. A
pályázónak az e-mail tárgymezőjében világosan fel kell tüntetnie: „Az EASA Fellebbezési Tanácsának
tagja”.

Azok a pályázók, akik a pályázatukat nem tudják e-mailben elküldeni, eljuttathatják

a) ajánlott levélben a következő címre:

European Commission
Directorate-General for Energy and Transport
Unit TREN/F3
EASA Board of Appeal
Office DM 24 6/29
B-1049 Brussels
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(3) Jelenleg az előadók számára minden egyes munkával töltött nap után 500 euróig terjedő összeg — esetenkénti
maximum 5 000 euró —, illetőleg 400 euró a többi tag számára — esetenkénti maximum 4 000 euró —,
továbbá a szállásköltség fedezésére és az utazási költség térítésére nyújtott napidíj (az EASA igazgatótanácsának
2003. október 8-i ülésén hozott döntése).



b) vagy gyorsfutárszolgálattal a következő címre:

European Commission
Central Mail
Rue de Genève 1
B-1140 Brussels

A borítékon a fenti a) pontban megjelölt címnek kell szerepelnie, hogy azt a belső postai egység a végső
rendeltetési helyére tudja továbbítani.

Amennyiben a dokumentáció nem teljes, a pályázat elutasításra kerül.

Beadási határidő

A pályázatokat legkésőbb 2004. november 8-ig el kell küldeni (az e-mail dátuma, illetve ajánlott postai
küldemény esetén a postai bélyegzőn szereplő dátum tekintendő hitelesnek).

A gyorspostaszolgálat útján küldött pályázatoknak az Európai Bizottság központi postaszolgálatához (a
fenti b) pontban szereplő cím) 2004. november 8-án 17.00 óráig meg kell érkezniük. A fent említett
egység tisztviselője kiállít egy dátummal és aláírással ellátott átvételi elismervényt, amely bizonyítja a
pályázat kézbesítés útján történt benyújtását.
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MELLÉKLET

A szakterületek listája

1. A következő műszaki szakterületek:

i. repülés/teljesítmény;

ii. szerkezet;

iii. hidromechanikai rendszerek;

iv. forgószárny/erőátviteli rendszerek;

v. elektromosság/nagy intenzitású sugárzás (HIRF)/villám;

vi. repülőelektronika/szoftver;

vii. hajtómű-berendezés/üzemanyagrendszerek;

viii. kabin biztonságossága/környezetvédelmi rendszerek;

ix. zaj/kibocsátás;

x. folyamatos légi alkalmasság/légi alkalmassági irányelvek,

melyek a következő termékekre, azok alkatrészeire és szerelvényeire vonatkozóan kerülnek alkalmazásra:

a) nagy repülőgépek;

b) forgószárnyas repülőgépek;

c) kis repülőgépek;

d) hőlégballonok/léghajók/vitorlázórepülők/pilóta nélküli légijárművek (UAV);

e) motorok/segédhajtóművek (APU)/légcsavarok.

2. Az alábbiak jóváhagyása és az ezekhez kapcsolódó minőségrendszerek:

i. tervező szervezetek;

ii. gyártó szervezetek;

iii. karbantartó szervezetek.
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JELENTKEZÉSI LAP AZ EURÓPAI REPÜLÉSBIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉG FELLEBBEZÉSI 

TANÁCSA ELNÖKI TISZTSÉGÉRE

A pályázónak a jelentkezési lap minden mezőjét ki kell töltenie. (Kérjük, hogy ha a szándéknyilatkozatot papíron tölti ki, azt 
nyomtatott nagybetűvel, fekete tintával töltse ki, akkor is, ha a laphoz további dokumentumokat is csatol. A kitöltött nyomtatványon 
kérjük, tüntesse fel aláírását és a dátumot.)

 1. Vezetéknév (1): ..................................................................  Keresztnév (keresztnevek): .........................................................

  Beosztás: ........................................................................

2. Levelezési cím (2):

................................................................................................................................  Szám: ...........................................

 Irányítószám: ..............................................  Helység: ...............................................  Ország: .........................................

 Telefonszám: .............................................. E-mail cím: ...................................................................................................

 Faxszám: ........................................................................................................................................................................

 Telefonszám napközben: ...................................................................................................................................................

 3. Születési idő: nap: ................................................... hónap: ....................................... év: ......................................

4. Neme: □ férfi  □ nő

5. Állampolgársága:

BEL DNK DEU GRC ESP FRA IRL ITA LUX NLD AUT PRT FIN SWE GBR

CY CZ EE HU LT LV MT PL SI SK

6. Nyelvtudás:

Írja be a következő számokat (1 vagy 2) a megfelelő négyzet(ek)be:

1 magas szintű nyelvtudás

2 kielégítő nyelvtudás

DA DE EL EN ES FR IT NL PT FI SV

CZ EE HU LT LV MT PL SI SK

7.  Posztgraduális tanulmányok végzésére jogosító egyetemi végzettség(ek).

____________

 (1)  FONTOS:  Jelentkezését ezen a néven regisztráljuk. Kérjük, ezt használja minden levelezésnél. Valamennyi egyéb nevet (pl. leánykori név), amely 
megjelenik a pályázathoz csatolt diplomákon vagy bizonyítványokon, tüntesse fel itt:

.......................................................................................................................................................................

(2)  A Bizottság szolgálatait értesíteni kell minden címváltozásról.



8. Az a szervezet, amelynek jelenleg az alkalmazásában áll (jelezze, ha egyéni vállalkozó vagy nincs alkalmazásban).

Név:

Cím:

9.  Az Ön által a tisztség betöltéséhez fontosnak tartott szakmai tapasztalat.

10.  Kérjük, jelezze, ha bírósági vagy hasonló tapasztalattal rendelkezik a közösségi és/vagy a nemzetközi jog terén.

11. Nyilatkozat:

 1.  Becsületszavamra kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és teljesek.

 2. Becsületszavamra kijelentem továbbá, hogy

 i.  az Európai Unió egyik tagállamának állampolgára vagyok és állampolgári jogaimat teljes mértékben élvezem;

 ii. teljesítettem valamennyi, a törvény által rám rótt, katonai szolgálatra vonatkozó kötelezettségemet.

 3.  Vállalom, hogy kérésre bemutatom a szándéknyilatkozatom alátámasztására szolgáló dokumentumokat, továbbá tudomásul veszem, 

hogy ennek elmulasztása szándéknyilatkozatom érvénytelenné válásával járhat.

 4.  Kijelentem, hogy hajlandó vagyok vállalást tenni arról, hogy a köz érdekében, elfogulatlanul járok el és teljes körű nyilatkozatot teszek 

bármely olyan közvetlen vagy közvetett érdekeltségről, amely pártatlanságomat befolyásolónak tekinthető.

Dátum, aláírás:

A pályázónak továbbá be kell nyújtania:

– egy motivációs levelet,

– egy tetszőleges formátumú, legfeljebb három oldal terjedelmű önéletrajzot.



JELENTKEZÉSI LAP AZ EURÓPAI REPÜLÉSBIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉG FELLEBBEZÉSI

TANÁCSA TAGJÁNAK TISZTSÉGÉRE

A pályázónak a jelentkezési lap minden mezőjét ki kell töltenie. (Kérjük, hogy ha a szándéknyilatkozatot papíron tölti ki, azt nyomtatott 
nagybetűvel és fekete tintával töltse ki, akkor is, ha a laphoz további dokumentumokat is csatol. A kitöltött nyomtatványon kérjük, 
tüntesse fel aláírását és a dátumot.)

 1. Vezetéknév (1): ..................................................................   Keresztnév (keresztnevek): ........................................................

  Beosztás: ........................................................................

2. Levelezési cím (2):

................................................................................................................................  Szám: ...........................................

 Irányítószám: ..............................................  Helység: ...............................................  Ország: .........................................

 Telefonszám: .............................................. E-mail cím: ...................................................................................................

 Faxszám: ........................................................................................................................................................................

 Telefonszám napközben: ...................................................................................................................................................

 3. Születési idő: nap: ................................................... hónap: ....................................... év: ......................................

4. Neme: □ férfi  □ nő

5. Állampolgársága:

BEL DNK DEU GRC ESP FRA IRL ITA LUX NLD AUT PRT FIN SWE GBR

CY CZ EE HU LT LV MT PL SI SK

6. Nyelvtudás:

Írja be a következő számokat (1 vagy 2) a megfelelő négyzet(ek)be:

1 magas szintű nyelvtudás

2 kielégítő nyelvtudás

DA DE EL EN ES FR IT NL PT FI SV

CZ EE HU LT LV MT PL SI SK

7.  Posztgraduális tanulmányok végzésére jogosító egyetemi végzettség(ek) vagy azzal egyenértékű szakképesítés.

____________
 (1)  FONTOS:  Jelentkezését ezen a néven regisztráljuk. Kérjük, ezt használja minden levelezésnél. Valamennyi egyéb nevet (pl. leánykori név), amely 

megjelenik a pályázathoz csatolt diplomákon vagy bizonyítványokon, tüntesse fel itt:

......................................................................................................................................................................

(2)  A Bizottság szolgálatait értesíteni kell minden címváltozásról.



8. Az a szervezet, amelynek jelenleg alkalmazásában áll (jelezze, ha egyéni vállalkozó vagy nincs alkalmazásban).

Név:

Cím:

9.  Az Ön által a tisztség betöltéséhez fontosnak tartott szakmai tapasztalat. Kérjük, pontosan jelölje meg a szándéknyilatkozat benyújtására 
szóló felhívás mellékletében felsorolt azon szakterületeket és termékeket, amelyekre szakmai tapasztalata kiterjed.

10.  Kérjük, itt jelezze, hogy az adott szakterületen általános szakemberként vagy szakértőként kíván szerepelni.
  Amennyiben általános szakemberként kíván szerepelni, kérjük, fejtse ki, hogy szakmai tapasztalata milyen módon teszi képessé arra, hogy 

a felhívás mellékletében szereplő valamennyi szakterületet  vagy azok jelentős részét el tudja látni.
  Amennyiben egy adott szakterület szakértőjeként kíván szerepelni, kérjük, itt adja meg a szakterületet (a felhívás mellékletében felsorolt 

szakterületek közül legfeljebb hármat, fontossági sorrendben).

11. Nyilatkozat:

 1.  Becsületszavamra kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és teljesek.

 2. Becsületszavamra kijelentem továbbá, hogy

 i. az Európai Unió egyik tagállamának állampolgára vagyok és állampolgári jogaimat teljes mértékben élvezem;

 ii. teljesítettem valamennyi, a törvény által rám rótt, katonai szolgálatra vonatkozó kötelezettségemet.

 3.  Vállalom, hogy kérésre bemutatom a szándéknyilatkozatom alátámasztására szolgáló dokumentumokat, továbbá tudomásul veszem, 

hogy ennek elmulasztása szándéknyilatkozatom érvénytelenné válásával járhat.

 4.  Kijelentem, hogy hajlandó vagyok vállalást tenni arról, hogy a köz érdekében, elfogulatlanul járok el és teljes körű nyilatkozatot teszek 

bármely olyan közvetlen vagy közvetett érdekeltségről, amely pártatlanságomat befolyásolónak tekinthető.

Dátum, aláírás:

A pályázónak továbbá be kell nyújtania:

– egy motivációs levelet,

– egy tetszőleges formátumú, legfeljebb három oldal terjedelmű önéletrajzot.


