
Tájékoztató – Az OLAF Felügyelő Bizottság tagjainak kinevezése 

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság megindította az OLAF (Európai Csalás Elleni Hivatal) Felügyelő 

Bizottság tagjainak kinevezésére irányuló eljárást (az OLAF Felügyelő Bizottságra vonatkozó információkat lásd 

az alábbi internetes oldalon http://europa.eu/supervisory-committee-olaf/   

A mellékletben felsorolt szakmai és személyi feltételeknek megfelelő érdeklődők a Bizottságnál jelezhetik 

érdeklődésüket, és arról a Bizottság tájékoztatja majd az Európai Parlamentet és a Tanácsot. 

Az érdeklődőknek e-mailben kell elküldeniük önéletrajzukat a Bizottság számára, a következő címre: 

interest-SC-OLAF@ec.europa.eu 

legkésőbb 2016. április 15-ig. 

Ezt követően az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közös megegyezéssel kinevezi az OLAF Felügyelő 

Bizottság öt tagját, valamint legalább hét főből álló tartaléklistát határoz meg. Főszabályként a sikeres 

pályázókat vagy az OLAF Felügyelő Bizottság tagjainak nevezik ki, vagy felveszik őket a tartaléklistára. Az 

intézmények a kiválasztási eljárás lezártát követően, ám még a kinevezésre vonatkozó határozat elfogadása 

előtt felveszik a kapcsolatot a pályázókkal, hogy tájékoztassák őket a tartaléklistára való felvétel lehetőségéről. 

A 883/2013/EU, Euratom rendelet 15. cikke (3) bekezdésének és 21. cikke (2) bekezdésének rendelkezése 

szerinti lépcsőzetes tagújítás érvényesítése céljából két tag megbízatása az eljárás lezárulása után azonnal 

megkezdődik. A másik három tag megbízatása 2017. január 24-én kezdődik meg. 

 

 Jogalap 

A pályázók az elsődleges listára vagy a tartaléklistára vehetők fel. Az OLAF által lefolytatott vizsgálatokról szóló, 

883/2013/EU, Euratom rendelet 15. cikkének (2)–(7) bekezdése szerint:  

„(2) A Felügyelő Bizottság öt olyan független tagból áll, akik a Hivatal tevékenységi területeinek valamelyikén sok éves 

igazságügyi, nyomozói vagy ezekkel egyenértékű tapasztalattal rendelkeznek. A tagok kinevezése az Európai Parlament, a 

Tanács és a Bizottság közös megegyezésével történik.” 

A Felügyelő Bizottság tagjainak kinevezéséről szóló határozat magában foglal továbbá egy tartaléklistát, amely azokat a 

jelölteket tartalmazza, akik a Felügyelő Bizottság tagjainak helyébe léphetnek a hivatali idő fennmaradó részére lemondás, 

haláleset vagy tartós munkaképtelenség esetén. 

(3) A felügyelő bizottsági tagok hivatali ideje öt év, amely ezt követően nem hosszabbítható meg. Annak érdekében, hogy a 

Felügyelő Bizottság által képviselt szakértelem folytonossága biztosítva legyen, a bizottsági tagok közül egyszerre hármat, 

majd azt követően kettőt kell lecserélni. 

(4) A felügyelő bizottsági tagok az új tagok kinevezéséig hivatali idejük lejártával is hivatalban maradnak. 

(5) Ha a Felügyelő Bizottság egy tagja már nem felel meg a hivatal betöltéséhez szükséges feltételeknek, illetve ha az illető 

tagot súlyos kötelességszegés elkövetésében bűnösnek találták, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közös 

megegyezéssel felmentheti hivatalából. 

(6) A Bizottság alkalmazandó szabályaival összhangban a Felügyelő Bizottság tagjai napidíjra jogosultak, valamint meg kell 

számukra téríteni a feladataik ellátása során felmerülő költségeiket. 

(7) A Felügyelő Bizottság tagjai feladataik ellátása során sem kormányoktól, sem pedig intézményektől, szervektől, 

hivataloktól vagy ügynökségektől nem kérhetnek és nem fogadhatnak el utasításokat. 

http://europa.eu/supervisory-committee-olaf/
mailto:interest-SC-OLAF@ec.europa.eu


 

 

Az OLAF Felügyelő Bizottság tagjainak kinevezésére vonatkozó 

szakmai és személyi kritériumok 

 

Szakmai feltételek 

 Gyakorlati és vezetői tapasztalat – lehetőleg jelentős irányítási tapasztalat idevágó területen – (magas 

rangú) államügyészként, bíróként, jogászként vagy ellenőrként/vizsgálóként, aki ideális esetben a 

gazdasági bűnözés (többek között az uniós csalások) elleni küzdelemre és a nemzetközi 

együttműködésre szakosodott; 

vagy 

 Szakértelem és irányítási tapasztalat a vámügyi szabálytalanságok és csalások, valamint az 

európai/nemzetközi vámügyi együttműködés terén, költségvetési ismeretek és/vagy az uniós források 

kezelése terén szerzett közigazgatási tapasztalat; vagy 

 

 Magas szintű gyakorlati vagy tudományos szakértelem és jelentős tapasztalat az alapvető jogoknak a 

vizsgálatok során biztosított védelme terén; vagy 

 

 Magas szintű gyakorlati vagy tudományos szakértelem és jelentős tapasztalat a büntetőjog és/vagy a 

közigazgatási jog, és azon belül az EU pénzügyi érdekeinek védelme terén. 

 

Személyi feltételek 

 A pályázónak a hivatalba lépés időpontjában nem lehet sem nemzeti, sem európai szintű politikai 

funkciója; 

 

 Kielégítő általános ismerettel kell rendelkeznie az EU intézményeiről, szakpolitikáiról, jogi keretéről és 

munkamódszereiről; 

 

 Megfelelő, a feladatainak végrehajtásához szükséges nyelvtudással kell rendelkeznie az Európai Unió 

intézményeinek két hivatalos nyelvéből (a pályázóknak további hivatalos nyelvekre vonatkozó 

nyelvtudásuk szintjét is kívánatos feltüntetniük); 

 

 Rendelkezésre kell állnia a feladatainak hatékony ellátását lehetővé tevő mértékben (az üléseken való 

részvételhez szükséges havi másfél nap és a felkészüléshez szükséges idő); 

 

 Függetlennek kell lennie az EU intézményeitől és szerveitől; 

 

 Nem tartozhat a 883/2013 rendelet 3. cikkének (4) bekezdése szerinti nemzeti csalás elleni 

koordinációs szolgálat jelenlegi tagjai közé. 

 


