
MAGYAR NEMZETI BANK Budapest, 2017. április 7.  

2017-104. elnöki utasítás 
a független értékelők névjegyzékébe történő felvételre irányuló pályázatokat 

bíráló bizottság tagjainak kiválasztásáról1  

Figyelemmel a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 4. § (8) 
bekezdésében, a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer 
továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvényben (a továbbiakban: Szantv.), a pénzügyi 
közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 
törvény szerinti független értékelőkre, valamint kiválasztásukra vonatkozó egyes szabályokról szóló 
205/2014. (VIII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet), valamint a Magyar Nemzeti 
Bank (a továbbiakban: MNB) Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakra, az MNB független 
értékelők névjegyzékébe való felvételre irányuló pályázatokat bíráló bizottság (a továbbiakban: Bíráló 
Bizottság) tagjainak kiválasztásáról szóló eljárásrendjét az alábbiak szerint állapítom meg. 

Fogalmak 

 

1. § 

Jelen utasításban alkalmazott fogalmakon a Szantv. 3. §-ában, és a fent hivatkozott egyéb 

jogszabályokban meghatározottakat kell érteni. 

A Bíráló Bizottság tagjai  

 

2. § 

(1) Az MNB a Bíráló Bizottságot a Szantv. által lehetővé tett legmagasabb taglétszámmal működteti. 

(2) Az MNB a Magyar Bankszövetség és a Befektetési Szolgáltatók Szövetsége részéről egy-egy személyt 

kér fel a Bíráló Bizottságban tagként való közreműködésre, a további tagok az MNB Szervezeti és 

Működési Szabályzata szerint illetékes szervezeti egységek munkavállalói közül kerülnek ki. 

Amennyiben a szakmai érdekképviseletek a jelölt személyét határidőben nem közlik, a jelölést 

elmulasztó érdekképviseleti szerv jelöltjének helyét az MNB által jelölt személy tölti be. 

(3) A Bíráló Bizottság tagösszetétele – az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve – a 

következő:  

a) a Magyar Bankszövetség részéről 1 fő, 

                                                                 

1 Az elnöki utasítás kiadását a Magyar Nemzeti Bank igazgatóságának 69/2017. (03. 29.) számú határozata hagyta jóvá. 
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b) a Befektetési Szolgáltatók Szövetsége részéről 1 fő, 

c) az MNB szanálásért felelős szakterületéről 2 fő, 

d) a Pénzügyi szervezetek engedélyezési és jogérvényesítési igazgatóságáról 1 fő, 

e) a Jogi igazgatóságról 1 fő, 

f) a Számviteli igazgatóságról 1 fő. 

A Bíráló Bizottság MNB-n belüli tagjai kiválasztása 

 

3. § 

A 2. § (3) bekezdésében nevesített szervezeti egységek vezetőjét a Szanálási igazgatóság vezetője kéri 

fel a jelölésre. A felkért szervezetiegység-vezető a jelölésre való felkérést követő 3 munkanapon belül 

jelöli ki az általa javasolt tagokat. A jelölést a Szanálási igazgatóság vezetőjének kell megküldeni, aki a 

beérkezett jelöléséket összesíti, és az utolsó jelölés beérkezésétől számított 4 munkanapon belül 

megküldi a jelöltek személyére tett javaslatot az MNB elnökének (a továbbiakban: elnök) jóváhagyásra. 

A Bíráló Bizottság MNB-n kívüli tagjainak jelölése  

 

4. § 

(1) A szakmai érdekképviseleteti szervezeteket az elnök kéri fel a tagok jelölésére azzal, hogy a Bíráló 

Bizottságba jelölt tag személyére vonatkozó értesítést legkésőbb a felkérés kézhezvételét követő 

tizenöt napon belül küldjék meg.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti felkérő levelet a Szanálási igazgatóság készíti elő, és küldi meg a szakmai 

érdekképviseleti szervezetek számára. A felkérésben fel kell hívni a szakmai érdekképviseletek 

figyelmét arra, hogy amennyiben a jelölt személyét határidőben nem közlik, akkor a kijelölést 

elmulasztó érdekképviseleti szervezet jelöltjének helyét az MNB tölti be.  

(3) A kijelölés elmulasztása esetén az MNB részéről jelölésre jogosult szervezeti egységről az elnök 

dönt. Ezen tag kiiválasztásának folyamatára a 3. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. 

A tagság megszűnése és a tagságban bekövetkező változások kezelése 

 

5. § 

(1) A Bíráló Bizottsági tagság megszűnik: 

a) az MNB-n kívüli tag esetében a jelölésre jogosult által kezdeményezett visszahívással, 

b) az MNB munkavállalója esetében a jóváhagyásra jogosult általi visszahívással; 
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c) az MNB munkavállalójának MNB-vel fennálló munkaviszonya megszűnése esetén a 

munkaviszonyban töltött utolsó napon; 

d) a tag halálával. 

(2) Amennyiben a Bíráló Bizottság valamely tagjának tagsága megszűnik, – a Bíráló Bizottság 

munkarendjének erre vonatkozó előírása hiányában – a Szanálási igazgatóság vezetője 15 napon belül 

gondoskodik az érintett szervezeti egység vagy érdekképviseleti szervezet felé az új tag jelölésére 

vonatkozó felkérés megküldéséről. A felkérésben az új tag jelölésére olyan határidőt kell tűzni, amely 

lehetővé teszi az új tagnak a Bíráló Bizottság soron következő üléséig való kiválasztását. 

Hatáskörátruházás 

 

6. § 

Az elnök a jelen utasítás szerint őt megillető hatáskörök gyakorlásával jogosult írásban más 

munkavállalót megbízni. 

Záró rendelkezés 

 

7. § 

(1) Jelen utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a független értékelők névjegyzékébe történő felvételre irányuló pályázatokat bíráló 

bizottság tagjainak kiválasztásáról szóló 2016-105. elnöki utasítás. 

(3) A 2016-105. elnöki utasítás hatályon kívül helyezése a Bíráló Bizottság jelen utasítás kiadásakor 

megválasztott tagjai tagságának fennálltát nem érinti. 

Dr. Matolcsy György s.k., 

    elnök 


