
Pályázati felhívás 

 

Az Igazgatósági Tagok Kiválasztásáért Felelős Alkalmassági Bizottság ezúton nyílt és 

nyilvános pályázatot hirdet az európai uniós költségvetési források felhasználásának 

ellenőrzéséről szóló 2022. évi XXVII. törvény (továbbiakban: a Törvény) által létrehozandó 

Integritás Hatóság (továbbiakban: Hatóság) igazgatósági (elnök és két elnökhelyettes) 

pozícióinak betöltésére. 

 

I.1. Az Elnök főbb feladatai: 

 

- a Hatóság vezetése és képviselete; 

- a Korrupcióellenes Munkacsoport munkájában részt vevő nem kormányzati szereplőket 

képviselő tagok felkérése; 

- a Korrupcióellenes Munkacsoport elnöki feladatainak ellátása. 

 

I.2. Az Igazgatóság főbb feladatai: 

 

- a Hatóság legfőbb döntéshozási feladatainak ellátása; 

- éves beszámolás az Országgyűlésnek és az Európai Bizottságnak; 

- a Korrupcióellenes Munkacsoport nem kormányzati szereplőket képviselő tagjainak 

kiválasztása pályázati eljárás alapján. 

 

II. Jelentkezési feltételek: 

 

Az Igazgatóság tagjának olyan személy nevezhető ki, aki 

A) nem tölti be a következő tisztséget, megbízatást: 

a) köztársasági elnök, miniszterelnök, a Kormány tagja, a miniszterelnök politikai 

igazgatója, kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszterelnöki megbízott, 

miniszteri biztos, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, fővárosi 

és megyei kormányhivatal vezetője, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, 

polgármester, alpolgármester, helyi vagy megyei önkormányzati képviselő, megyei 

közgyűlés elnöke és alelnöke, országgyűlési képviselő, az Európai Parlament tagja; 

b) párt, pártalapítvány tagja vagy politikai párttal, pártalapítvánnyal foglalkoztatásra 

irányuló jogviszonyban álló személy, ide értve bármely önkéntes alapon vagy díjazás 

ellenében végzett tevékenységet; 

c) gazdasági társaság vezető tisztségviselője, vezető testületének tagja, felügyelőbizottsági 

tagja, cégvezetője, tulajdonosa; 

 

B) a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. 

évi CVII. törvényben (különösen annak 24. §-ában) foglalt követelményeken túl 

a) rendelkezik jogi, közgazdasági vagy pénzügyi területen szerzett egyetemi 

végzettséggel, 

b) minden kétséget kizáróan független, 

c) a közbeszerzéshez és a korrupció elleni küzdelemhez kapcsolódó jogi vagy pénzügyi 

területeken szerzett széles körű szakmai gyakorlattal vagy tudományos munkássággal 

rendelkezik, továbbá nemzetközi háttérrel és tapasztalattal bír, beleértve az európai uniós 

ügyeket is, 

d) a jelölést megelőző 5 évben nem töltött be a fenti II.A) pont a) vagy b) alpontja szerinti 

tisztséget, megbízatást, 



e) a Törvény 43. § szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozatot tett, valamint 

f) a Törvény 44. § (1) bekezdése szerinti vagyonnyilatkozatot tett. 

 

A pályázattal benyújtandó dokumentumok: 

 

- önéletrajz (amelyből megítélhető a feltételeknek való megfelelés); 

- hozzájáruló nyilatkozat az adatkezeléshez; 

- a pályázatban meg kell jelölni, hogy a jelentkező elnöki vagy elnökhelyettesi pozícióra 

pályázik; 

- maximum 5 oldalban mutassa be elképzeléseit, melyet a Hatóság 

elnökeként/elnökhelyetteseként megvalósítani kíván. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

 

- magyar és angol nyelven, 

- elektronikus levélben (integritashatosag@eutaf.gov.hu címre), aláírt pdf formában. 

 

A pályázatok beérkezésének határideje: 

 

2022. október 25. 23:59 CET 

 

Egyéb információk: 

 

Az Igazgatóság tagjainak megbízatása 6 évre szól és nem megújítható. 

 

Az Igazgatóság tagjai a feladataik ellátása során teljesen függetlenek. Kinevezésüket követően 

nem kérhetnek és nem fogadhatnak el utasítást semmilyen intézménytől, szervtől, hivataltól, 

szervezettől vagy személytől. 

 

Az Igazgatóság tagjainak illetményét a Törvény 38. §-a határozza meg.  

 

Az Igazgatóság tagjai kinevezésük előtt és utána évente nyilvános vagyonnyilatkozatot tesznek, 

amelyeket az Alkalmassági Bizottság ellenőriz és kezel. 

 

Az Igazgatóság tagjai kinevezésük előtt összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek, amelyeket 

az Alkalmassági Bizottság ellenőriz és kezel. 

 

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2018. július 18-

i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikkében meghatározott 

összeférhetetlenségi szabályok az Igazgatóság tagjaira jogviszonyuk alatt folyamatosan 

irányadóak. 

 

A Hatóság és az Igazgatóság feladatait részletesen a Törvény tartalmazza. 

 

 

Budapest, 2022. október 14. 


