
Az Integritás Hatóság igazgatósági tagjainak kiválasztásáért felelős  

Alkalmassági Bizottság ügyrendje 

 

 

Az Alkalmassági Bizottság az ügyrendet 2022. október 22-én fogadta el. 

 

  

 

Az Alkalmassági Bizottság, 

az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről 2022. évi XXVII. 

törvény III. Része alapján 

elfogadja az alábbi Ügyrendet: 

 

Cél 

 

1. Az Alkalmassági Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) célja a törvényben meghatározott 

feladatainak teljesítése. 

 

Szervezet 

 

2.1 A Bizottság minden tagját azonos jogok illetik meg és azonos kötelezettségek terhelik. 

 

2.2 A Bizottság testületként jár el. A Bizottság nem választ tagjai közül elnököt. 

 

3. A Bizottság munkáját az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság segíti (Titkárság). 

 

A Bizottság működése 

 

4.1 A Bizottság hivatalos és munkanyelve a magyar és/vagy az angol nyelv.  

 

4.2 A Bizottság üléseit olyan gyakorisággal tartja, amely feladatainak ellátásához szükséges. 

 

4.3 A Bizottság ülésének megtartását bármelyik tag kezdeményezheti az időpont, a helyszín, az 

ülés megtartásának módja (személyes vagy elektronikus adatközló eszköz alkalmazásával) és a 

téma megjelölésével.  

 

4.4 A tagok közvetlenül egyeztetik egymással az ülés időpontját, helyszínét, és megtartásának 

módját. 

 

4.5 Az ülést kezdeményező tag a kezdeményezéssel egyidejűleg megküldi a többi tagnak az 

ülés javasolt napirendjét 

 

4.6 Minden ülés kezdetén a tagok elfogadják a napirendet.  

 

4.7 Az ülést kezdeményező tag az ülés munkadokumentumait előzetesen, ésszerű időben 

megküldi a többi tagnak, amennyiben ilyen dokumentum a rendelkezésére áll. 

 



4.8 A Bizottság tagjai, a Titkárság munkatársai és minden más személy, aki a Bizottság 

munkáját segíti, köteles bizalmasan kezelni az ülésen elhangzottakat, a Bizottság 

dokumentumait és különösen minden olyan információt, amely a Bizottság zárt ülésén jutott 

tudomására, hacsak a Bizottság másképpen nem határoz. 

 

4.9 A Bizottság határozatait tagjainak többségével hozza meg, kivéve ha jelen Ügyrend 

egyhangú döntéshozatalt ír elő. A Bizottság határozatait írásbeli eljárás vagy elektronikus 

kapcsolattartás keretében is meghozhatja. 

 

4.10 A Bizottság minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A Bizottság akkor határozatképes, 

ha mindhárom tagja részt vesz a szavazásban (ülésen személyesen, vagy írásbeli vagy 

elektronikus kapcsolattartás keretében). 

 

4.11 A Bizottság határozatait mindennemű külső befolyástól függetlenül, legjobb tudása szerint 

hozza meg. 

 

4.12 A Bizottság a leghatékonyabb módon használja ülésein és egymás közti kapcsolattartásban 

az interaktív technológiákat, továbbá munkája során minden tekintetben használhat 

elektronikus eszközöket, kivéve ha ezek használatát jelen Ügyrend kizárja. 

 

4.13. Minden ülésről határozat készül, amelyet a Bizottság mindegyik tagja aláír. 

 

4.14 A Bizottság tájékoztatja a Titkárságot a meghozott határozatairól. 

 

 

Az Integritás Hatóság igazgatósági tagjai kiválasztásának alapelvei 

 

5.1 A személyes adatok védelme  

A Bizottság a pályázók személyes adatait és a pályázatok tartalmát az Európai Unió általános 

adatvédelmi rendeletének1 megfelelően kezeli. A pályázók nevét abban az esetben hozza 

nyilvánosságra, amennyiben ahhoz a pályázó hozzájárult.  

 

5.2 Az elfogulatlan eljárás elve 

A Bizottság tagjai azonnal kötelesek jelezni, amennyiben valamely pályázóval kapcsolatban 

elfogultak. Ilyen esetben az érintett tag az adott pályázó pályázatának értékelésében nem vehet 

részt.  

 

5.3 Megkülönböztetés tilalma 

A Bizottság a pályázatokat mindennemű megkülönböztetés (például nemre, vallásra tekintettel 

stb.) nélkül értékeli.  

5.4. A Bizottság értékelésének nyilvánossága 

A Bizottság közzéteszi a pályázatok értékelésének végeredményét tartalmazó határozatát, 

amely tartalmazza azon pályázók nevét, akiket a Bizottság értékelése szerint az Állami 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 



Számvevőszék elnöke számára felterjeszt2, amennyiben az érintettek a nyilvánosságra 

hozatalhoz hozzájárultak.  

 

Az Integritás Hatóság igazgatósági tagjai kiválasztásának értékelési folyamata 

 

A Bizottság a pályázatokat az alábbiak szerint értékeli: 

6.1 A Bizottság elsőként a határidőben beérkezett pályázatok érvényességét vizsgálja. A 

határidőn túl beérkezett pályázatokat a Bizottság érvénytelennek tekinti. A határidő betartása 

minden pályázó felelőssége. Az érvényesség vizsgálata során a pályázati feltételeknek való 

megfelelést ellenőrzi a Bizottság. Amennyiben a megítélés kétséges, úgy a Bizottságnak joga 

van tisztázó kérdést feltenni a pályázó számára. 

 

6.2 A Bizottság az érvényesnek minősített pályázatokat áttekinti és értékeli különösen a 

megpályázott pozícióhoz releváns végzettség(ek), szakmai tapasztalat, elméleti munkásság, 

vezetői tapasztalat, nemzetközi tapasztalat, a vezetői elképzelés koherenciája és 

kidolgozottsága, valamint angol nyelvismeret tekintetében a pályázati felhívásnak megfelelően.  

 

6.3 A Bizottság az alkalmasnak tartott jelölteket szóban is meghallgathatja. Ilyen esetben a 

pályázókat a Bizottság értesíti az on-line meghallgatás időpontjáról és módjáról.  

 

6.4 A Bizottság minden érvényes pályázat értékelését követően terjeszti elő javaslatát az Állami 

Számvevőszék elnöke részére a Hatóság elnökének és elnökhelyettesének tisztségére 

felterjesztett pályázók névsoráról.  

 

 

 

Záró rendelkezések 

 

7. Jelen Ügyrendet a Bizottság mindhárom tagjának egyhangú szavazatával módosíthatja. 

 

 

                                                 
2 Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022. évi XXVII. törvény 37. § 

(3) bekezdés 


