Pályázati felhívás

Call for expression of interest

Az
Európai
Támogatásokat
Auditáló
Főigazgatóság
(továbbiakban:
EUTAF)
főigazgatója
ezúton
nemzetközi
nyílt
pályázatot hirdet az európai uniós források
lebonyolítását érintő jogellenességek és
szabálytalanságok megelőzése, felderítése és
kijavítása érdekében működő független
hatóság felállításával összefüggő feladatokról
szóló 1424/2022. (IX. 5.) Korm. határozat
értelmében létrehozandó Integritás Hatóság
(továbbiakban: Hatóság) igazgatósági (elnök
és két elnökhelyettes) tagjainak kiválasztásával
összefüggésben felállítandó Igazgatósági
Tagok Kiválasztásáért Felelős Alkalmassági
Bizottság
(továbbiakban:
Alkalmassági
Bizottság) tagságának (3 fő) betöltésére.

The Director General of the Directorate
General for Audit of European Funds
(hereinafter: DGAEF) hereby issues an
international open call for expression of
interest regarding the membership (3 persons)
in the Eligibility Committee Responsible for
the Selection of Board Members (hereinafter:
Eligibility Committee) to be set up regarding
the selection of the members of the Board
(chair and 2 deputy chairs) of the Integrity
Authority to be established under Government
Decision No. 1424/2022 of 5 September 2022
on tasks relating to setting up an independent
authority operating to prevent, detect and
correct
illegalities
and
irregularities
concerning the implementation of EU funds
(hereinafter: Authority).

I. Az Alkalmassági Bizottság feladatai:

I. The Eligibility Committee shall:

a) nyilvános pályázatot ír ki a Hatóság
elnökének és 2 elnökhelyettesének
tisztségére;
b) kötelező erejű véleményt ad a Hatóság
fenti tisztségeire alkalmasnak minősített
és így a pozíció betöltésére javasolható
személyek – az Integritás Hatóságról
szóló törvényben meghatározandó
szakmai érdemekre, szaktudásra és
végzettségre figyelemmel összeállított –
névsoráról; az Alkalmassági Bizottság
véleményében
az
alkalmasság
megállapításán kívül más módon is
segítheti – a jelölési és kinevezési eljárás
sérelme nélkül – a jelölésre vonatkozó
tájékozott döntést;
c) közzéteszi és megőrzi az Igazgatóság
tagjainak vagyonnyilatkozatait;
d) évente
ellenőrzi
az
említett
vagyonnyilatkozatok valóságtartalmát;
e) nemzetközi szervezetekkel, ide értve az
OECD-t, együttműködve és egyeztetve a
Hatóság működésének megkezdését
követő két év után felülvizsgálja a
Hatóság működését;
f) kötelező erejű véleményt ad a Hatóság
Igazgatóságának a Korrupcióellenes
Munkacsoport
nem
kormányzati

a) issue a public call for applications for the
positions of the chair and 2 deputy chairs
of the Authority;
b) issue a binding opinion on the list of
qualified and thus eligible applicants for
the above positions of the Authority,
based on professional reputation,
knowledge and qualifications as it will
be specified in the Act establishing the
Integrity Authority; in its opinion, the
Eligibility Committee may contribute to
an informed decision on the nomination
of the Board Members in any way it
deems appropriate without prejudice to
the nomination and appointment process;
c) publish and preserve the declarations of
interests and assets of the members of the
Board;
d) check the validity of the above-referred
declarations of interests and assets on an
annual basis;
e) review the operation of the Authority
two years following the start of its
operation,
in
cooperation
and
consultation
with
international
organisations, including OECD;
f) submit a binding opinion to the Board
with regard to the eligibility conditions

szereplőket képviselő tagjainak jelöltek
alkalmassági feltételeinek értékelésére
és
a
kiválasztás
szempontjaira
vonatkozóan.

and selection criteria of the candidates
for the representatives of nongovernmental actors of the AntiCorruption Task Force.

II. Jelentkezési feltételek:

II. Conditions for application:

Az Alkalmassági Bizottság tagjának olyan
személy bízható meg, aki
A) a megbízást megelőző 5 évben nem
töltötte 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,
főpolgármesterhelyettes,
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;
B)
magas
szintű
feddhetetlenséggel
rendelkezik, a közbeszerzés és/vagy a
korrupció elleni küzdelem területén elismert
nemzetközi szervezetnél szerzett jelenlegi
vagy múltbeli érdemi tapasztalattal, és ilyen
szervezetben szerzett, megfelelően hosszú,
igazolható
és
releváns
gyakorlattal
rendelkezik.

Members of the Eligibility Committee

A pályázattal benyújtandó dokumentumok:

Documents to
application:

-

önéletrajz (amelyből megítélhető a
feltételeknek való megfelelés)
hozzájáruló
nyilatkozat
az
adatkezeléshez.

A) may not have held the following positions
in the five years before their appointment:
a) President of the Republic, Prime
Minister, member of the Government,
the political director of the Prime
Minister, government commissioner,
commissioner to the Prime Minister,
agent of the Prime Minister,
commissioner to the minister, state
secretary, permanent state secretary,
deputy state secretary, head of capital
or county government office, mayor of
Budapest, deputy mayor of Budapest,
mayor, deputy mayor, representative of
local or county municipality, president
or vice-president of county assembly,
member of the National Assembly,
member of the European Parliament;
b) member or employee of any political
party or political foundation; including
any voluntary or remunerated activity
carried out in any employment form for
such entities;
B)
shall dispose of a high level of integrity,
present or past substantial experience working
for a recognised international institution, and a
sufficiently long, verifiable and relevant
practice within such an organisation in the
areas of public procurement and/or anticorruption.

-

be

submitted

with

the

CV (suitable for evaluating the
compliance with the conditions)
consent to the processing of personal
data.

A pályázat benyújtásának módja:
-

magyar vagy angol nyelven
postán (címzés: dr. Dencső Balázs,
EUTAF, 1115 Budapest, Bartók Béla
út 105-113., Magyarország; a borítékon
kérjük feltüntetni: „Alkalmassági
Bizottság”)
vagy
elektronikusan
(balazs.dencso@eutaf.gov.hu címre)

How to submit applications:
-

either in Hungarian or in English
either by registered mail (addressed to:
dr. Balázs Dencső, EUTAF, 1115
Budapest, 105-113 Bartók Béla Street,
Hungary; please indicate on the
envelope: „Eligibility Committee”) or
by
e-mail
(to:
balazs.dencso@eutaf.gov.hu)

A pályázatok beérkezésének határideje:

Deadline for receiving the applications:

2022. október 6. 23:59

6 October 2022, 23:59

Egyéb információk:

Other information:

Az
Alkalmassági
Bizottság
tagjának Members will be appointed for a nonmegbízatása 5 évre szól és nem megújítható.
renewable 5-year term.
Az Alkalmassági Bizottság tevékenysége It is expected that the work of the Eligibility
várhatóan legfeljebb havi néhány nap Committee would on average require a few
munkavégzést igényel.
days per month at most.
Az Alkalmassági Bizottság tagjai a feladataik
ellátása
során
teljesen
függetlenek.
Kinevezésüket követően nem kérhetnek, és
nem fogadhatnak el utasítást semmilyen
intézménytől, szervtől, hivataltól, szervezettől
vagy személytől.

Members of the Eligibility Committee shall be
fully independent in the exercise of their
functions. Once appointed, they shall neither
seek nor take instructions from any institution,
body, office, entity or person.

Az Alkalmassági Bizottság tagjai az
Alkalmassági
Bizottságban
végzett
munkájukért az EUTAF-tól napidíjban
részesülnek az EU technikai segítségnyújtás
esetében irányadó ráta szerint. Ezen túlmenően
az
Alkalmassági
Bizottság
tagjai
költségtérítésben részesülnek a ténylegesen
felmerült költségeik után.

Members of the Eligibility Committee will be
entitled to a per diem compensation for their
work in the Eligibility Committee from the
DGAEF in line with the rates available under
EU technical assistance. In addition, Members
of the Eligibility Committee shall be
compensated for their actual costs.

Az Alkalmassági Bizottság tevékenységének
titkársági és adminisztratív támogatását az
Alkalmassági Bizottság függetlenségének
tiszteletben tartása mellett az EUTAF
biztosítja. E feladata ellátása során az EUTAF
személyzete nem kérhet, és nem fogadhat el
utasítást semmilyen más intézménytől,
szervtől,
hivataltól,
szervezettől
vagy
személytől.

The technical and administrative support of the
operation of the Eligibility Committee shall be
ensured by the DGAEF without prejudice to
the independence of the Eligibility Committee.
When performing this function, DGAEF staff
shall neither seek nor take instructions from
any other institution, body, office, entity or
person.

Az Alkalmassági Bizottság tagja kinevezése
előtt nyilvános vagyonnyilatkozatot, illetve a
feladatai
ellátására
vonatkozóan
összeférhetetlenségi
nyilatkozatot
tesz,
amelyek megőrzéséről az EUTAF főigazgatója
gondoskodik legalább 5 évig.

The members of the Eligibility Committee
shall before appointment submit a public
declaration of assets and financial interests and
issue a declaration that he/she has no conflict
of interest regarding the exercise of his/her
function, which shall be stored for at least 5
years by the Director General of DGAEF.

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 Alkalmassági Bizottság tagjára az
I. b) pont szerinti döntés meghozatalától
számított 5 évig alkalmazandóak.

Conflict of interests rules set out in Article 61
of Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the
European Parliament and of the Council of 18
July 2018 on the financial rules applicable to
the general budget of the Union, shall apply to
the members of the Eligibility Committee for 5
years after the issuance of the binding opinion
referred to in point I. b).

Budapest, 2022. szeptember 23.

Budapest, 23 September 2022

