PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A FÜGGETLEN ÉRTÉKELŐK NÉVJEGYZÉKÉBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE
A szanálási feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: szanálási feladatkörében eljáró
MNB) pályázatot ír ki jogi személyek és természetes személyek részére a független értékelők névjegyzékébe történő felvétel tárgyában.
A független értékelőkre vonatkozó alapvető szabályokat a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek
biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Szanálási tv.), valamint 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. rendelet határozza meg.
A Szanálási tv. értelmében a szanálási feladatkörében eljáró MNB gondoskodik arról, hogy – amennyiben
ugyanezen törvény alapján erre szükség lenne – a magyarországi székhelyű hitelintézet és befektetési
vállalkozás (a továbbiakban együtt: intézmény) eszközeinek és forrásainak megbízható és valós értékelését
független, jogszabályban meghatározott szakmai és összeférhetetlenségi követelményeknek megfelelő
személy (a továbbiakban: független értékelő) végezze.
A független értékelők névjegyzékét a szanálási feladatkörében eljáró MNB vezeti és honlapján közzéteszi.
1. 1. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

Természetes személy esetén

Jogi személy esetén

- közgazdasági felsőoktatásban szerzett
egyetemi vagy főiskolai szintű végzett- ség vagy a gazdaságtudományok képzési területen alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett közgazdász szakképzettség vagy jogász szakképzettség
- és könyvvizsgálói szakképesítés és
ennek pénzügyi intézményi vagy befektetési vállalkozási minősítése
- és a büntetlen előéletről, valamint a
köztartozás-mentességről szóló igazolás

-

legalább egy olyan
munkavállalót foglalkoztatása, aki megfelel
a természetes személy
független értékelővel
szemben
támasztott
pályázati feltételeknek,
nem áll jogutód nélküli
megszüntetését eredményező eljárás alatt

2. 2. A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:
2.1. Természetes személy esetén

 önéletrajz, amely tartalmazza legalább
-

a pályázó nevét, lakcímét, postai és elektronikus levelezési címét, egyéni vállalkozó esetén
a nyilvántartási számát és a nyilvántartásába történő felvétel keltét,
- annak a jogi személynek a nevét, székhelyét, nyilvántartási számát, amelyben a pályázó
közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik;
 motivációs levél;
 személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványok közjegyző által hitelesített másolata;

 3 hónapnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása Magyarországon és






azokban az államokban, ahol székhelye vagy fióktelepe van;
a pályázati feltételekben meghatározott iskolai végzettséget – közgazdasági vagy jogi - , szakképesítést, szakképzettséget - könyvvizsgálói szakképesítés és ennek pénzügyi intézményi vagy befektetési vállalkozási minősítése - igazoló okiratok vagy ezek közjegyző által hitelesített másolatai,
3 hónapnál nem régebbi, a pályázó büntetlen előéletét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya;
pályázó szakmai referenciáinak bemutatása;
jelen pályázati felhíváshoz csatolt II/B. és III. nyilatkozatok kitöltött, aláírt példánya.

2.2. Jogi személy esetén

 bemutatkozó levél, amely tartalmazza legalább a jogi személy pályázó
-






nevét, postai és elektronikus levelezési címét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét (működési terület);
- nyilvántartási számát és annak keltét;
- vezető tisztségviselőjének, könyvvizsgálójának nevét (ha a pályázó nem éri el a magyar
számviteli szabályok szerinti azon árbevételt, amely esetén a beszámólóját auditáltatni köteles, akkor e tényre hivatkozással azt szükséges feltüntetni, hogy nincs könyvvizsgálója),
lakóhelyét;
- főtevékenységét és a létesítő okiratában meghatározott további tevékenységi köreit a
Központi Statisztikai Hivatal által kiadott nómenklatúra szerint;
- minden közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkező tagjának (részvényesének) nevét (cégnevét) és lakóhelyét (székhelyét); amennyiben a jogi személy pályázó külföldi
székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, akkor a külföldi székhelyű vállalkozás nevét (cégnevét) székhelyét, nyilvántartási számát; valamint
- annak a jogi személynek a nevét, székhelyét, nyilvántartási számát, amelyben a jogi személy pályázó közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik;
- szakmai referenciáinak bemutatását;
cég esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat;
3 hónapnál nem régebbi igazolás arról, hogy a jogi személy pályázónak nincs köztartozása Magyarországon és azokban az államokban, ahol székhelye vagy fióktelepe van;
jelen pályázati felhíváshoz csatolt I., II/A. és III. számú nyilatkozatok kitöltött, cégszerűen aláírt
példánya;
legalább egy, a természetes személy pályázókkal szemben támasztott pályázati feltételeknek
megfelelő munkavállaló (a továbbiakban: munkavállaló) vonatkozásában az alábbi dokumentumok (több munkavállaló megjelölése esetén minden munkavállalóra vonatkozóan szükséges a
megfelelést alátámasztó dokumentumok csatolása)
- személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványok közjegyző által hitelesített
másolata;
- a pályázati feltételekben meghatározott iskolai végzettséget – közgazdasági vagy jogi - ,
szakképesítést, szakképzettséget - könyvvizsgálói szakképesítés és ennek pénzügyi intézményi vagy befektetési vállalkozási minősítése - igazoló okiratok vagy ezek közjegyző
által hitelesített másolatai,
- 3 hónapnál nem régebbi igazolás arról, hogy a munkavállalónak nincs köztartozása;
- 3 hónapnál nem régebbi, a munkavállaló büntetlen előéletét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya,
- szakmai referenciák bemutatása,
- jelen pályázati felhíváshoz csatolt II/B., és III. nyilatkozatok kitöltött, aláírt példánya,
- motivációs levél,
- önéletrajz.
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A pályázati dokumentáció eredeti példányát 2015. október 16. napjáig kell eljuttatni a Magyar Nemzeti
Bank, 1850 Budapest címre és egyúttal a pályázati anyag elektronizált példányát elektronikus úton a
fuggetlen-vagyonertekelo@mnb.hu címre.
A pályázatokat az MNB által felállított Bizottság bírálja el, mely Bizottság egy-egy tagját az MNB a hitelintézetek és befektetési vállalkozások szakmai érdekképviselete által jelölt személyek közül kérte fel.
Amennyiben a pályázó hiányos pályázatot nyújt be, a Bizottság a hiányok 20 napon belül történő pótlására
hívja fel a pályázót. Ha a pályázó a hiánypótlási felhívásban megjelölt hiányokat nem pótolja a megadott
határidőben, úgy a Bizottság a pályázatot elutasítja.
A pályázatokat a Bizottság legkésőbb (amennyiben a Bizottság a hiánypótlások szükségességét állapítja
meg) 2015. november 30-ig értékeli, amelynek eredményéről a pályázók a döntés meghozatalát követő 8
napon belül értesítést kapnak. A pályázati feltételeket teljesítő pályázókat az MNB felveszi a döntés meghozatalát követő 15 napon belül a független értékelők névjegyzékébe.
Nem vehető fel a független értékelők névjegyzékébe olyan személy vagy szervezet, akinek vagy amelynek
gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban a szanálási feladatkörében eljáró MNB olyan
magatártásról szerez tudomást, amely jogszabályba, szakmai vagy etikai szabályba ütközik, vagy amely
alkalmas arra, hogy a független értékelői feladatok ellátásához szükséges közbizalmat sértse vagy veszélyeztesse, továbbá, ha a szanálási feladatkörében eljáró MNB a független értékelőként nyilvántartásba
vett személyt vagy szervezetet a Szanálási tv. 22. § (6) bekezdés e) pontja szerint törölte a névjegyzékből,
atörlés napjától számított öt évig.
A független értékelő egy adott feladatra való megbízása esetén nyilatkozik arról, hogy független az intézménytől, valamint a szanálási és a felügyeleti jogkörében eljáró MNB-től. A független értékelő akkor minősül függetlennek, ha az üzleti évben vagy az azt megelőző 3 üzleti év egyikében sem haladta meg az éves
bruttó árbevételének 5 százalékát a szanálás alá vont intézménytől, vagy az MNB-től kapott bevétele.
Mindezekről a pályázat beadásakor nem szükséges nyilatkozni.
A szanálási feladatkörében eljáró MNB a független értékelőt törli a névjegyzékből, ha:
- a független értékelő pályázatában valótlan adatot közölt;
- a független értékelő már nem felel meg a Szanálási törvényben és az annak felhatalmazása alapján
kiadott jogszabályban meghatározott feltételeknek;
- azt a független értékelő írásban kéri;
- a független értékelőként nyilvántartásba vett személy meghalt vagy a szervezet megszűnt;
- a független értékelőként nyilvántartásba vett személy vagy szervezet gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban olyan magatratásról szerez tudomást, amely jogszabályba, szakmai
vagy etikai szabályba ütközik, vagy amely alkalmas arra, hogy a független értékelői feladatok ellátásához szükséges közbizalmat sértse vagy veszélyeztesse.
(A névjegyzékből való törlésről a szanálási feladatkörében eljáró MNB az érintettet értesíti.)
A pályázattal kapcsolatban a fuggetlen-vagyonertekelo@mnb.hu email címen kérhető további tájékoztatás.
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