Felhívás részvételi szándék kifejezésére (határidő nélkül)
kirendelt nemzeti szakértők (a továbbiakban: KNSZ) számára az Energiaszabályozók
Együttműködési Ügynökségénél (ACER)
HIVATKOZÁS: ACER/SNE/2017/OC

1.

KIK VAGYUNK?

Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (a továbbiakban: az Ügynökség) az
Európai Unió (a továbbiakban: az Unió) szerve, amelyet a 713/2009/EK rendelet hozott létre,
és amely 2011 óta működik. Az Ügynökség központi szerepet tölt be az EU villamosenergiaés földgázpiacainak liberalizálásában.
Az Ügynökség célja, hogy uniós szinten támogatást nyújtson a nemzeti szabályozó
hatóságoknak az általuk nemzeti szinten ellátott szabályozási feladatok ellátásában, valamint –
szükség esetén – tevékenységeik összehangolásában.
Az Ügynökség ebben a tekintetben
a) kiegészíti és koordinálja a nemzeti szabályozó hatóságok munkáját;
b) részt vesz az európai hálózat szabályainak kidolgozásában;
c) adott esetben kötelező érvényű egyedi határozatokat fogad el a határon átnyúló
infrastruktúrákhoz való hozzáférésre és üzemeltetésük biztonságára vonatkozó
feltételekről, a közös érdekű projektek határon átnyúló költségmegosztásáról, valamint a
hálózati előírások megvalósítását célzó feltételekről és módszertanról;
d) tanácsokkal látja el az európai intézményeket a villamos energiával és a földgázzal
kapcsolatos kérdésekben;
e) nyomon követi a földgáz és villamos energia belső piacának működését és jelentéseket
készít megállapításairól;
f)

nyomon követi az energiatermékek nagykereskedelmét, hogy felderítse és megakadályozza
a piaci visszaélést, és biztosítsa az uniós nagykereskedelmi energiapiacok integritását és
átláthatóságát.

Az Ügynökség tevékenységei a következő fő területekre összpontosulnak:


az európai piaci integráció elősegítése: ez főképp közös hálózati és piaci szabályok
kidolgozása, valamint regionális kezdeményezések összehangolása révén valósul meg,
amelyek a piaci szereplők által a nagyobb fokú integráció elérése érdekében tett konkrét
erőfeszítések;



tanácsadás az uniós intézmények számára a transzeurópai energetikai infrastruktúrával
kapcsolatos kérdésekben: az Ügynökség véleményeket ad ki a tízéves hálózatfejlesztési
tervekről annak érdekében, hogy azok összhangban legyenek az uniós szinten
meghatározott prioritásokkal, valamint a közös érdekű projektek listájának tervezetéről;



az energiapiac nyomon követése: az Ügynökség általános küldetése a piac uniós szintű
nyomon követése, és 2011 vége óta nagyon különleges felelősséggel is rendelkezik a
villamos energia nagykereskedelmének felügyelete terén.

Az Ügynökség jelenleg több mint 80 főt foglalkoztat, jóváhagyott éves költségvetése 2017-ben
13,3 millió EUR. Az Ügynökség belső struktúrája öt főosztályból (villamos energia, gáz,
piacfelügyelet és magatartás, piaci integritás és átláthatóság, igazgatás) és az igazgatói
hivatalból áll. Az Ügynökség szervezeti ábrája az alábbi linken található:
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Organisation/Pages/ACER-departments.aspx
Az Ügynökség Ljubljanában található (Szlovénia).

2.

AMIT AJÁNLUNK

Az Ügynökség a tapasztalt és kellően motivált kirendelt nemzeti szakértők (KNSZ) számára
ajánlhat pozíciókat, akik az Ügynökség alkalmazottaival közösen végzik majd munkájukat.
Az Ügynökséghez való kirendelés szabályait a nemzeti szakértők Energiaszabályozók
Együttműködési Ügynökségéhez való kirendelésének szabályairól szóló, 2011. március 3-i AB
02/2011. sz. ACER határozata tartalmazza. E határozat elérhető az Ügynökség weboldalán.
A kirendelt nemzeti szakértők továbbra is a munkáltatójuk alkalmazásában maradnak. A
kirendelés nem azonos az alkalmazással, és nem vezet az Ügynökség általi foglalkoztatáshoz.
A KNSZ-ek számára az Ügynökségnél nyitva álló pozíciókat profilokra leosztva az I. függelék
tartalmazza.

3.

KÉPESÍTÉS

A. Részvételi feltételek
A jelentkezőnek az alábbi elengedhetetlen követelményeknek kell megfelelnie:
1.

Nemzeti, regionális vagy helyi hatóság1 vagy kormányközi szervezet (a továbbiakban:
KKSZ) alkalmazásában áll.2

2.

Oklevéllel igazolt, legalább hároméves befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő
végzettséggel rendelkezik;

3.

Legalább három év munkatapasztalattal rendelkezik a meghirdetett profilhoz kapcsolódó
területen;

4.

A kirendelést megelőzően határozatlan idejű vagy szerződéses jogviszonyban legalább 12
hónapja a munkáltatója alkalmazásában állt; a KNSZ a kirendelés időtartama alatt e
munkáltató alkalmazásában maradt;

B. Kiválasztási kritériumok
5.

A meghirdetett profilok szerinti képesítés és munkatapasztalat;

6.

Kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs képességek;

7.

Csapatban és nyomás alatt történő munkavégzés képessége.

C. Nyelvismeret
A KNSZ-eknek igazolniuk kell az angol nyelv alapos ismeretét (lehetőleg C2 szinten3) és egy
másik közösségi nyelvnek a feladataik ellátásához szükséges mértékű (B2 szintű) megfelelő
ismeretét4.

4.

KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁS

Az érdeklődők az I. függelékben szereplő bármelyik profilra jelentkezhetnek. A pályázatok
értékelése folyamatosan történik.
KNSZ pozíciót az Ügynökség igényei és a költségvetési lehetőségek szerint lehet felajánlani:
a kirendelés az ACER igazgatója és a KNSZ munkáltatója közti levélváltással történik.

1 Hatóság minden központi, föderális és regionális szintű állami közigazgatási szolgálat, ideértve a minisztériumokat, a
kormányzati és parlamenti szerveket, a bíróságokat, a központi bankokat és a helyi hatóságok közigazgatási szolgálatait,
valamint a decentralizált állami és hatósági közigazgatási szolgáltatókat. Ugyanebből a célból a hatóságok közé tartoznak a
2009/72/EK irányelv 35. cikkében és a 2009/73/EK irányelv 39. cikkében szereplő szabályozó hatóságok is.
2 Az ACER igazgatója eseti jelleggel, a 2011. március 3-i AB 02/2011. sz. határozat 2.3 cikke alapján jóváhagyhatja nem állami
hatóság vagy KKSZ által alkalmazott kirendelt nemzeti szakértők kirendelését.
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A közös európai nyelvi referenciakeret szerint, amely elérhető a https://www.coe.int/en/web/commoneuropean-framework-reference-languages/? weboldalon.
4
Az EU hivatalos nyelvei a következők: angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír,
lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén.

5.

ESÉLYEGYENLŐSÉG

Az Ügynökség esélyegyenlőségi politikát alkalmaz, és minden pályázatot a nemen, a fajon, a
bőrszínen, az etnikai vagy társadalmi származáson, a genetikai jellemzőkön, anyanyelven, a
valláson, a politikai vagy bármilyen egyéb véleményen, a nemzeti kisebbséghez való
tartozáson, a vagyonon, a születésen, a fogyatékosságon, az életkoron vagy a szexuális
irányultságon alapuló megkülönböztetés nélkül fogad el és kezel.

6.

KIRENDELÉSI FELTÉTELEK

A KNSZ-ek a munkáltatóik alkalmazásában maradnak, így a kirendelés időtartama alatt a
bérüket a továbbiakban is a munkáltatójuk köteles fizetni. A KNSZ-ek a kirendelés időtartama
alatt a származási helyük és a kirendelés helye közti távolságtól függően a 2011. március 3-i
AB 02/2011. sz. ACER határozat III. fejezetében szabályozott napidíjra és havidíjra jogosultak.

7.

ADATVÉDELEM

A kirendelt nemzeti szakértői pozícióra való jelentkezések nem kerülnek vissza a
jelentkezőkhöz, az Ügynökség őrzi azokat.
A pályázók által közölt adatok feldolgozására kizárólag azzal a céllal kerül sor, hogy az
esetleges (elő)válogatás és az Ügynökséghez való felvétel érdekében elbírálják a pályázatukat.
A személyes adatok feldolgozását és az ezekbe való betekintést az Ügynökség erre
felhatalmazott személyzete végzi. Egyes esetekben az Ügynökséget a pályázók kiválasztása
során külső szakértő segítheti, akit egyformán kötnek ugyanazon adatvédelmi elvek.
Az Ügynökség betartja a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények,
szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és
tanácsi rendeletet, illetve e rendelet szabályozza az Ügynökség tevékenységét.
Az Ügynökséget az európai adatvédelmi biztos felügyeli (http://www.edps.europa.eu). További
kérdés esetén a pályázók az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak: DPO@acer.europa.eu.
Kérjük a pályázókat, hogy tanulmányozzák az Ügynökség honlapján elérhető adatvédelmi
nyilatkozatot, amelyből megismerhetik, hogy az Ügynökségnél hogyan zajlik a személyes
adatok feldolgozása a felvétellel és a kiválasztással kapcsolatban.

8.

PÁLYÁZATI ELJÁRÁS

Ahhoz, hogy a jelentkezés érvényes legyen, a jelentkezőknek a következőket kell
benyújtaniuk:


Részletes önéletrajz Europass CV formátumban, angol nyelven;



Angol nyelvű (maximum egy oldalas) motivációs levél, amelyben bemutatják, hogy mely
pozíciókban szerezték ismereteiket és munkatapasztalataikat;



A kizárási okokra vonatkozó, megfelelően kitöltött nyilatkozat, amely tartalmazza a kirendelő
szerv támogatásának megerősítését is.

A jelentkezéseket angol nyelven, e-mailen keresztül kell beküldeni a következő, e célra
létrehozott postaládába: selection-sne@acer.europa.eu, az üzenet tárgyában feltüntetve, hogy
erre a részvételi szándék kifejezésére irányuló felhívásra jelentkezik.
A kiválasztási folyamat megkönnyítése érdekében a jelentkezőkkel az ezzel az állással
kapcsolatos minden kommunikációra angol nyelven kerül sor.
Ez a részvételi szándék kifejezésére vonatkozó felhívás határozatlan időtartamú, nincs
jelentkezési határidő.
Ha az eljárás bármely szakaszában bebizonyosodik, hogy a jelentkező által közölt bármely
információ hamis, az a jelentkező kizárását vonja maga után.

I. függelék – ACER/SNE/2017/OC
„A” PROFIL – REMIT Politikai, ügyletekre vonatkozó és alapvető adatjelentés
(a) Hozzájárulás REMIT politikai kérdésekre és/vagy nagykereskedelmi energiatermékekre, valamint
alapvető adatokra vonatkozó, az Ügynökség REMIT Információs rendszerének benyújtandó jelentésekkel
kapcsolatos ACER iránymutatás elkészítéséhez;
(b) Hozzájárulás az Európai Bizottságnak szóló, a REMIT szerinti felhatalmazáson alapuló vagy végrehajtási
jogi aktusokra vonatkozó ajánlások értékeléséhez és elkészítéséhez, a nemzeti szabályozó hatóságoknak
szóló, a REMIT alkalmazására vonatkozó, a REMIT 16. cikkének (1) bekezdése szerinti iránymutatások
értékeléséhez és elkészítéséhez, az Európai Bizottságnak szóló, a REMIT 7. cikkének (3) bekezdése
szerinti éves jelentések elkészítéséhez és a REMIT-hez kapcsolódó egyéb jogi és/vagy politikai
kérdésekhez;
(c) Kommunikáció és kapcsolattartás a nemzeti szabályozó hatóságokkal (NSZH) és a következő
érdekeltekkel: nyilvántartásba vett jelentéstételi mechanizmusok, szervezett kereskedési helyszínek,
energiapiaci résztvevők szövetsége, ENTO-G, ENTSO-E, GIE, valamint bármely más jelentéstételre
kötelezett;
(d) Az osztályvezető és/vagy az igazgató által kijelölt egyéb hasonló feladatok ellátása, vagy azokhoz való
hozzájárulás.
ELVÁRT KÉPESÍTÉS:
(a) Közgazdaságtan, mérnöki vagy hasonló területen szerzett diploma;

„B” PROFIL – Adatelemzés
(a) Hozzájárulás az Ügynökség adatelemzési módszereinek kidolgozásához;
(b) Az adatminőség-elemzési módszerek kialakítása és fejlesztése;
(c) Elemző alkalmazások kódolása és fejlesztése a közös elemző és statisztikai szoftver (Excel, R, Alice
programozási nyelv) használatával;
(d) A fenti tevékenységekhez kapcsolódó dokumentumok felügyelet alatt történő elkészítése;
(e) Az osztályvezető és/vagy az igazgató által kijelölt egyéb hasonló feladatok ellátása, vagy azokhoz való
hozzájárulás.
ELVÁRT KÉPESÍTÉS:
(a) Közgazdaságtan, mérnöki vagy hasonló területen szerzett diploma;
(b) Kitűnő elemző képesség, valamint az adatok kezelése és elemzése területén szerzett jelentős tapasztalat;

„C” PROFIL – Gázhálózati kódexek
(a) A hálózati kódexek végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek (jelentések, indokolással ellátott
vélemények, érdekképviselet);
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(b) A hálózati kódexekkel foglalkozó csoport támogatása más jelentéstételi tevékenységek során, például a
feltételes kapacitásokról szóló jelentés és elemzés, a bővített folyamat megvalósítása, a nemzeti díjszabási
eljárások felülvizsgálata és a tarifák végrehajtása alkalmával;
(c) A gázpiaci megfigyeléshez kapcsolódó tevékenységek támogatása az Ügynökség ehhez a területhez
kapcsolódó felelősségével összhangban, beleértve a hálózati kódexekben szereplő hatásmutatók
kiszámítását, fejlesztését és tökéletesítését;
(d) Az érintett ügynökség munkacsoportjainak koordinálása és támogatása a csoportvezető vagy a földgázzal
foglalkozó részleg vezetője kérésének megfelelően;
(e) A hálózati kódexekkel foglalkozó csoport támogatása egyéb, kérelmezett feladatokban, például
tevékenységeinek tervezése során;
(f) A részlegvezető és/vagy az igazgató által kijelölt egyéb hasonló feladatok ellátása, vagy azokban való
részvétel.
ELVÁRT KÉPESÍTÉS:
(a) Közgazdaságtan, mérnöki vagy hasonló területen szerzett diploma;
(b) A kiküldetést megelőzően legalább három (3) évig dolgozott az energia területén tevékenykedő nemzeti
szabályozó hatóság számára;
(c) Legalább öt (5) éves szakmai tapasztalat.

„D” PROFIL – Villamos energia
(a) Közreműködés az Ügynökség tevékenységeiben az alábbiak szerint megállapított feltételek és
módszertanok elfogadásával kapcsolatban:
 A villamosenergia-átviteli rendszerre vonatkozó iránymutatás létrehozásáról szóló, 2017. augusztus 2i (EU) 2017/1485 bizottsági rendelet;
 A kapacitásfelosztásra és a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó iránymutatás létrehozásáról
szóló, 2015. július 24-i (EU) 2015/1222 bizottsági rendelet;
 A villamos energia kiegyensúlyozására vonatkozó iránymutatás létrehozásáról szóló, 2017. november
23-i (EU) 2017/2195 bizottsági rendelet;
(b) Közreműködés az Ügynökségnek a hálózati kódexek és iránymutatások megvalósításának nyomon
követésével kapcsolatos tevékenységeiben;
(c) Közreműködés az Ügynökségnek a [a villamosenergia-termelésről szóló 714/2009/EK rendelet
COM(2016) 861/2 által javasolt átdolgozása] 43. cikkében és a [713/2009/EK rendelet COM(2016) 863/2
által javasolt átdolgozása] 8. cikkében meghatározott regionális operatív központok létrehozásában,
valamint teljesítményük nyomon követéséhez és elemzéséhez kapcsolódó tevékenységeiben;
(d) Közreműködés a keretiránymutatások, hálózati kódexek és iránymutatások kidolgozásában a [a
villamosenergia-termelésről szóló 714/2009/EK rendelet COM(2016) 861/2 által javasolt átdolgozása]
55. cikkében felsorolt, (m) – (p) területeken. Ezek közé a területek közé tartoznak a következők: a nem
frekvencia kiegészítő szolgáltatások megkülönböztetéstől mentes, átlátható biztosítására vonatkozó
szabályok, beleértve az állandó feszültségszabályozást, a tehetetlenséget, gyors meddőteljesítménybetáplálást, a black indítási képességet; a keresletoldali válasz, beleértve az összesítést, az energiatárolást
és a keresletcsökkentésre vonatkozó szabályokat; kiberbiztonsági szabályok; és a regionális operatív
központokra vonatkozó szabályok.
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ELVÁRT KÉPESÍTÉS:
(a) Közgazdaságtan, mérnöki vagy hasonló területen szerzett diploma;
(b) Legalább három (3) év szakmai tapasztalat a profilban meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan.

„E” PROFIL – Nagykereskedelmi energiapiac felügyelete
(a) Közreműködés az Ügynökség felügyeleti módszereinek és eszközeinek fejlesztésében;
(b) Közreműködés a nyomonkövetési modellek tervezésében és megvalósításában;
(c) Közreműködés a REMIT adatok szűrésében a gyanús piaci magatartás felderítése érdekében;
(d) A fenti tevékenységekhez kapcsolódó dokumentumok megszövegezése;
(e) A részlegvezető és/vagy az igazgató által kijelölt egyéb hasonló feladatok ellátása, vagy azokban való
részvétel.
ELVÁRT KÉPESÍTÉS:

(a) Közgazdasági, műszaki végzettség; matematika, fizika, számítástechnika terén szerzett diploma;
(b) Kitűnő elemzőkészség és ellenőrző szoftvereszközök használata terén szerzett tapasztalat;
(c) A nagykereskedelmi energiapiacok és/vagy termékek ismerete;
(d) Előnyt jelent legalább egy statisztikai szoftvercsomag programozásában való jártasság.

„F” PROFIL – SharePoint adminisztrátor/fejlesztő
(a) A SharePoint szerver-infrastruktúra és -szolgáltatások napi szintű kezelése és támogatása;
(b) A SharePoint szerverek karbantartása és frissítése;
(c) A SharePoint munkafolyamatok megtervezése és karbantartása;
(d) Űrlapok tervezése és kezelése SharePoint Designer és InfoPath révén;
(e) Windows szerver-infrastruktúra kezelése és karbantartása;
(f) A részlegvezető és/vagy az igazgató által kijelölt egyéb hasonló feladatok ellátása, vagy azokban való
részvétel.
ELVÁRT KÉPESÍTÉS:

(a) Informatikai rendszerek, mérnöki vagy hasonló területen szerzett diploma;
(b) Kiváló IKT-készségek – Windows Systems, SharePoint szerver, hálózatépítés, MS SQL.
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NYILATKOZAT KIZÁRÁSI OKOKRÓL
Alulírott
VEZETÉKNÉV:
KERESZTNÉV/NEVEK:
SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ:
ÁLLAMPOLGÁRSÁG:

KIJELENTEM, HOGY
Nemzeti, regionális vagy helyi hatóság vagy kormányközi szervezet (a továbbiakban: KKSZ)
alkalmazásában állok1.
Oklevéllel igazolt, legalább hároméves egyetemi tanulmányoknak megfelelő végzettséggel
rendelkezem.
Legalább három év munkatapasztalattal rendelkezem az I. függelékben meghirdetett profilhoz
kapcsolódó területen (Ref. _______).
Határozatlan idejű vagy szerződéses formában (a kirendelést megelőző) legalább 12 hónapja
a munkáltatómnál dolgozom.
A munkáltatóm támogatja a jelentkezésem (a munkáltatóm továbbra is fizeti a béremet, a
kirendelés időtartama alatt fenntartja a közigazgatási státuszomat és a továbbiakban is felelős
a foglalkoztatásommal kapcsolatos szociális jogok, különösen a társadalombiztosítás és a
nyugdíj tekintetében).

Hely:

1

Dátum
:

Aláírás:

Hatóság minden központi, föderális és regionális szintű állami közigazgatási szolgálat, ideértve a minisztériumokat, a
kormányzati és parlamenti szerveket, a bíróságokat, a központi bankokat és a helyi hatóságok közigazgatási
szolgálatait, valamint a decentralizált állami és hatósági közigazgatási szolgáltatókat. Ugyanebből a célból a hatóságok
közé tartoznak a 2009/72/EK irányelv 35. cikkében és a 2009/73/EK irányelv 39. cikkében szereplő szabályozó
hatóságok is.

