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1 Bevezetés 

Felügyeleti testületének elnöki posztjára az EKB olyan megfelelő jelöltet keres 2019. január 1-jétől, aki 
banki és pénzügyi területen elismert szakmai tekintéllyel és tapasztalattal rendelkezik. 

A Tanács 1024/2013/EU rendelete (2013. október 15.) (SSM-rendelet) a hitelintézetek prudenciális 
felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal bízta meg az Európai Központi 
Bankot, és létrehozta az egységes felügyeleti mechanizmust. Az egységes felügyeleti mechanizmust az 
EKB és azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságai alkotják, amelyek pénzneme az euro, az azon 
tagállamok, amelyek pénzneme nem az euro, illetékes hatóságaival történő szoros együttműködés 
kialakításának lehetősége mellett. Az egységes felügyeleti mechanizmus általános működéséért az EKB 
felelős. 

Az EKB-ra telepített felügyeleti feladatokat az EKB belső testületének számító felügyeleti testület tervezi 
meg és hajtja végre. A felügyeleti testület az elnökből, alelnökből, az EKB négy képviselőjéből, továbbá 
az egységes felügyeleti mechanizmusban részt vevő valamennyi tagállam („résztvevő tagállam”) illetékes 
nemzeti hatóságának egy képviselőjéből áll. Amennyiben az illetékes hatóság nem központi bank, a 
felügyeleti testület tagja akként dönthet, hogy a tagállam központi bankjának egy képviselője is elkíséri a 
tanács üléseire. A felügyeleti testület szűkebb összetételben irányítóbizottságot hozott létre a tagjai közül 
tevékenységeinek támogatása érdekében, ideértve a felügyeleti testület üléseinek előkészítését. Az 
irányítóbizottság az elnökkel, az alelnökkel és az EKB egy képviselőjével együtt nyolc tagból áll. A 
felügyeleti testület minden tagja az Unió egészének érdekében jár el. 

A kiválasztási és kinevezési eljárás tiszteletben fogja tartani a nemek egyensúlyára, a tapasztalatra és a 
képzettségre vonatkozó alapelveket. 

Az EKB megfelelően tájékoztatja az Európai Parlamentet és az Európai Unió Tanácsát az eljárásról, 
összhangban az Európai Parlamenttel 2013. november 30-án kötött intézményközi megállapodással és 
az Európai Unió Tanácsával kötött 2013. december 11-i egyetértési megállapodással. 

2 Feladatok 

Az SSM-rendelettel összhangban, továbbá azon egyéb feladatok sérelme nélkül, amelyekkel az EKB 
Kormányzótanácsa megbízhatja a felügyeleti testület elnökét és az alelnököt, az elnök az alábbi feladatok 
ellátásáért felelős: 

– a felügyeleti testület elnöki tisztségének betöltése; 

– a felügyeleti testület irányítóbizottsága elnöki tisztségének betöltése; 
– az EKB felügyeleti feladatai ellátásáról szóló éves jelentésének nyilvánosan az Európai 

Parlament és az eurocsoport elé történő terjesztése a résztvevő azon tagállamok képviselőinek 
jelenlétében, amelyek pénzneme nem az euro; 

– az eurocsoport kérésére részvétel a résztvevő azon tagállamok, amelyek pénzneme nem az euro 
képviselői jelenlétében az eurocsoport által tartott, az EKB felügyeleti feladatainak 
végrehajtásáról szóló meghallgatáson; 

– az Európai Parlament kérésére részvétel az EKB felügyeleti feladatainak végrehajtásáról szóló, 
az Európai Parlament illetékes bizottságai által tartott meghallgatáson; továbbá, kérésre zárt 
ajtók mögött bizalmas szóbeli megbeszélések folytatása az Európai Parlament illetékes 
bizottságának elnökével és alelnökével az EKB felügyeleti feladatairól, amennyiben ezek a 
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megbeszélések szükségesek ahhoz, hogy az Európai Parlament gyakorolhassa az Európai Unió 
működéséről szóló szerződésben foglalt hatásköreit; 

– valamely résztvevő tagállam nemzeti parlamentjének felkérésére az illetékes nemzeti hatóság 
egy képviselőjével közösen részvétel az adott tagállam hitelintézeteinek felügyeletéről szóló 
véleménycserében. 

Továbbmenve, az SSM-rendelet által az EKB-ra ruházott feladatok ellátásában résztvevő 
alkalmazottak a felügyeleti testület elnökének számolnak be, az EKB Kormányzótanácsa és 
Igazgatósága által meghatározandó feltételekkel összhangban. 

A felügyeleti testület elnöke az egyéb feladatait az alelnökkel szoros együttműködésben látja el. 

3 Képesítések, szakmai tapasztalat és készségek 

A pályázóknak az alábbi jelentkezési feltételeknek kell megfelelniük (a jelentkezési határidő utolsó 
napjáig): 

– az Európai Unió valamely tagállamának olyan állampolgára, aki jogosult állampolgári jogainak 
teljes körű gyakorlására; 

– banki és pénzügyi területen elismert szakmai tekintély és tapasztalat, ideértve a pénzügyi 
felügyelet vagy a makroprudenciális felvigyázás, illetve mindkettő terén szerzett jelentős szakmai 
tapasztalatot; 

– átfogó tapasztalat irányító csoport vezetésében és fejlesztésében, egyértelmű eredményekkel 
stratégiai és működési szinten egyaránt; 

– jelentős vezetői tapasztalat, jól képzett, lehetőleg soknyelvű és multikulturális összetételű 
alkalmazottak csoportjának sikeres vezetése és kezelése; 

– az angol nyelv kiváló ismerete és az Európai Unió legalább egy további hivatalos nyelvének 
haladó szintű ismerete; 

– nem lehet az EKB Kormányzótanácsának tagja. 

A pályázók ideális esetben megfelelnek továbbá a következő feltételeknek: 

– az Európai Unió intézményeinek és az Európai Unió döntéshozatali folyamatainak, továbbá az 
EKB tevékenységei szempontjából jelentős más uniós és nemzetközi folyamatoknak a 
mélyreható ismerete; 

– az EKB feladatainak és működésének mélyreható ismerete; 

– magas szintű bizottságok/munkacsoportok elnöki tisztségének ellátása terén szerzett tapasztalat, 
lehetőleg nemzetközi környezetben; 

– kiváló kommunikációs, személyes, befolyásoló- és tárgyalókészség, az Európai Unión belüli és 
az azon kívüli mérvadó érdekelt felekkel történő megbízható munkakapcsolatok kiépítésére 
vonatkozó képességgel együtt; 

– további uniós nyelvek haladó szintű ismerete. 

4 Alkalmazási feltételek 

A felügyeleti testület elnökének alkalmazási feltételei, különösen a fizetése, nyugdíja és 
társadalombiztosítási juttatásai az EKB-val kötött szerződésben kerülnek meghatározásra, és azokat az 
EKB Kormányzótanácsa fogja megállapítani. 

A megbízatás öt évre szól és nem megújítható. 

A munkavégzés helye Frankfurt am Main (Németország), ahol az EKB székhelye található. 
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5 Függetlenség és etikai elvárások 

A felügyeleti testület elnökének függetlenül és objektíven kell eljárnia az Európai Unió egésze érdekeinek 
megfelelően, és nem kérhet, illetve nem fogadhat el utasítást sem az Európai Unió intézményeitől vagy 
szerveitől, sem tagállami kormánytól, sem más köz- vagy magánjogi jogalanytól. 

Az elnöknek a kinevezését követően teljes munkaidőben kell ellátnia a feladatát, és nem tölthet be 
hivatalt illetékes nemzeti hatóságnál. 

Az elnökkel szemben elvárás, hogy feleljen meg a legmagasabb szintű etikai elvárásoknak, tükrözve 
ezáltal az EKB és az egységes felügyeleti mechanizmus integritásának és hírnevének megőrzésével 
kapcsolatos személyes felelősséget. Különösképpen, az elnökre szakmai titoktartási követelmények és a 
munkajogviszony megszűnését követő korlátozások („türelmi időszak”) vonatkoznak a hivatali ideje 
lejártát követő két éven belüli munkajogviszonyából eredő lehetséges összeférhetetlenség felmérése és 
megelőzése érdekében. 

6 Kiválasztás és kinevezés 

Az elnök kiválasztására és kinevezésére irányuló eljárás az SSM-rendeletben foglalt követelményeknek, 
valamint az Európai Parlamenttel és az Európai Unió Tanácsával szembeni elszámoltathatóságra 
vonatkozó hivatkozott rendelkezéseknek megfelelően kerül lefolytatásra. Az eljárás az alábbi lépésekből 
tevődik össze: 

 

1) Előválogatás 

Az EKB Kormányzótanácsa előválogató bizottságot hoz létre a jelentkezések ezen álláshirdetésben 
foglalt feltételeknek való megfelelésének értékelése érdekében. A jelentkezések értékelése alapján a 
legmegfelelőbb pályázókat az előválogatási bizottság meghallgatja, és részt vesznek a vezetési 
képességek külső szolgáltató általi értékelésén. Az előválogató bizottság a megfelelő pályázók szűkített 
listáját és az értékelésről szóló jelentést benyújtja az EKB Kormányzótanácsa elé megfontolásra. 

 
2) Az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának szóló tájékoztatás 

Az EKB tájékoztatni fogja az Európai Parlament illetékes bizottságát és az Európai Unió Tanácsát az 
elnöki tisztségre jelentkezők köréről (a jelentkezők száma, a szakmai képességek köre, nemi- és 
nemzetiségi egyensúly stb.), továbbá rendelkezésre bocsátja az EKB Kormányzótanácsa által elfogadott 
kiválasztott pályázók listáját. A felügyeleti testület is megkapja a szűkített listát. 

 

3) Az EKB Kormányzótanácsa által tett javaslat és az Európai Parlament által történő jóváhagyás 

A felügyeleti testület meghallgatását követően az EKB Kormányzótanácsa az előválogató bizottság által 
elkészített szűkített listáról kiválasztott személy elnöknek kinevezése iránti javaslatát az azt alátámasztó 
indokolás írásbeli kifejtésével együtt benyújtja az Európai Parlament elé jóváhagyásra. 

 

4) Az Európai Unió Tanácsa általi kinevezés 

Az EKB Kormányzótanácsa javaslatának az Európai Parlament által történő jóváhagyását követően az 
Európai Unió Tanácsa végrehajtási határozatot fog elfogadni az elnök kinevezéséről. Az Európai Unió 
Tanácsa ebből a célból minősített többségi szavazást tart, amelynek során nem veszi figyelembe a 
Tanács azon tagjainak szavazatát, amelyek nem résztvevő tagállamok. 

 

7 Pályázati eljárás 

A pályázóknak a jelentkezésüket ajánlott postai küldeményben vagy magán-futárszolgálat útján 
legkésőbb 2018. augusztus 24–ig kell megküldeniük (a dátum az ajánlott küldemény, illetve a magán-
futárszolgálat postabélyegzője szerint) az alábbi címre: 

European Central Bank, President’s office, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt, Germany 
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Az EKB fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen álláshirdetés jelentkezési határidejét új jelentkezési 
határidő közzétételével meghosszabbítsa. 

8 Adatvédelmi nyilatkozat 

Az EKB a pályázók valamennyi személyes adatát az Európai Unió adatvédelmi jogszabályainak1 
megfelelően kezeli. 
A jelen álláshirdetéshez kapcsolódó kiválasztási eljárásban érintett személyes adatok kezelése 
tekintetében az EKB az adatkezelés ellenőrzésével megbízott szerv. Az adatkezeléssel megbízott 
részleg az Emberi Erőforrások, Költségvetés és Szervezeti Felépítés Főigazgatósága. 
Az adatkezelés célja a felügyeleti testület elnöke kiválasztásának és kinevezésének megszervezése. 
Minden személyes adatot kizárólag ebből a célból kezelnek. 
A személyes adatok EKB általi gyűjtésére és kezelésére a 45/2001/EK rendelet 5. cikkének a) pontjával 
és az SSM-rendelet 26. cikkének (3) bekezdésével összhangban kerül sor. 
A jelentkezők személyes adatainak címzettjei az előválogató bizottság tagjai, valamint az EKB 
Kormányzótanácsának tagjai. A kiválasztott pályázók személyes adatait az ugyancsak a 45/2001/EK 
rendelet hatálya alá tartozó Európai Parlament illetékes bizottsága és az Európai Unió Tanácsa részére 
továbbítják. Az EKB továbbítja továbbá az érintett személyes adatokat a megfelelő vezetői készségeket 
külön vizsgáló PwC EU Services EESV, Brüsszel, Belgium külső társaságnak, amelyre szigorú titoktartási 
és adatvédelmi szabványok vonatkoznak. 
Az EKB a sikeres pályázó adatait a hivatali idejének megszűnését, illetve a pályázó utolsó 
nyugdíjkifizetését követő öt éven át őrizheti meg. Az adatok ezt követően megfelelően törlésre kerülnek. 
A sikertelen pályázók esetében az adatok a kiválasztási eljárás lezárultát követő két éven át kerülnek 
megőrzésre, azt követően pedig törlik azokat. Jogvita esetén a fent említett megőrzési időszakok a 
valamennyi vonatkozó eljárás lezárultát követő két évvel meghosszabbodnak. 
A pályázók jogosultak adataikhoz hozzáférni, kezelésüket korlátozni, a kezelést kifogásolni, azonosító 
adataikat helyesbíteni, és bizonyos feltételek mellett a rájuk vonatkozó tárolt adatokat töröltetni. A 
kiválasztási feltételeknek történő megfelelést alátámasztó adatok naprakésszé tételére, illetve kijavítására 
azonban az egyenlő hozzáférés és a megkülönböztetés-mentesség alapelvének történő megfelelés, 
továbbá a valamennyi pályázó számára szilárd, átlátható és igazságos kiválasztási folyamat biztosítása 
érdekében a jelen álláshirdetésre irányadó határidő lejártát követően nincs lehetőség. 
A pályázók az eljárás során jogosultak a rájuk vonatkozó értékelési adatokhoz történő hozzáférésre. Az 
előválogató bizottság, valamint a Kormányzótanács megfontolásai és döntéshozatala bizalmasságának 
biztosítása érdekében, továbbá az egyéb pályázók jogainak és szabadságainak védelme érdekében a 
pályázók hozzáférési joga kizárólag a saját maguk által benyújtott dokumentációra és a rájuk vonatkozó 
értékelésre vonatkozik. 
A pályázók jogaik gyakorlása érdekében az EKB Emberi Erőforrások, Költségvetés és Szervezeti 
Felépítés Főigazgatóságával vehetik fel a kapcsolatot (OfficeDGHSeniorMgt@ecb.europa.eu). Az EKB 
adatvédelmi tisztviselője (dpo@ecb.europa.eu) is megkereshető adatvédelmi témájú kérdésekkel. 
A pályázók bármikor fordulhatnak az európai adatvédelmi biztoshoz (www.edps.europa.eu) személyes 
adataik kezelése tekintetében. 

                                                      
1 Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi 

intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, és az Európai Központi Bank határozata (2007. április 17.) az Európai Központi Banknál az 
adatvédelemmel kapcsolatos végrehajtási szabályok elfogadásáról (EKB/2007/1). 

mailto:OfficeDGHSeniorMgt@ecb.europa.eu
http://www.edps.europa.eu/
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