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Az EBH hírei  

Az EBH pályázati felhívást tesz közzé, hogy új tagokat toborozzon 
érdekképviseleti csoportjába 

Az Európai Bankhatóság (EBH) ma pályázati felhívást tett közzé, hogy tagokat toborozzon banki 
érdekképviseleti csoportjába, mivel az e csoportban dolgozó tagok többségének megbízatása 
2016 áprilisában lejár. A pályázati felhívásra olyan jelöltek jelentkezhetnek, akik az Európai 
Unióban az érdekelteket képviselik. A jelentkezés határideje 2015. december 15.  

A banki érdekképviseleti csoportot az EBH alapító rendeletének 37. cikke szerint hozták létre azzal 
a céllal, hogy elősegítse az EBH munkájával kapcsolatban az érdekeltekkel folytatandó 
párbeszédet és konzultációt.  

A csoport 30 tagból áll, akik kiegyensúlyozott arányban képviselik az Unióban működő hitel- és 
befektetési intézeteket, azok munkavállalóinak képviselőit, valamint a banki szolgáltatások 
használói, a fogyasztók és a kis- és középvállalkozások (kkv-k) képviselőit. Ezenfelül legalább öt 
tagnak független, élvonalbeli tudományos szakembernek kell lennie, tíz tagnak pedig pénzügyi 
intézményeket kell képviselnie, közülük háromnak szövetkezeti és takarékbankokat. Az EBH 
biztosítja az érdekeltek nemek közötti és földrajzi származás szerinti, EU-szerte kiegyensúlyozott 
képviseletét is. 

Az EBH banki érdekképviseleti csoportja legalább évente négyszer ülésezik Londonban, illetve 
szükség esetén saját kezdeményezésére. Az EBH az érdekelt felek következő kategóriái esetében 
fedezi a szállás- és utazási költségeket: fogyasztók, tudományos szakemberek, munkavállalók és a 
kkv-k képviselői, valamint a banki szolgáltatások használói. Az EBH banki érdekképviseleti 
csoportja tagjainak megbízatása két és fél éves időtartamra szól, és e megbízatások egyszer 
megújíthatók. A banki érdekképviseleti csoport tevékenységeiről a következő helyen találhat 
további információkat: http://www.eba.europa.eu/about-us/organisation/banking-stakeholder-
group 

Jelentkezési folyamat 

A banki érdekképviseleti csoportbeli tagságra vonatkozó pályázati felhívásra olyan jelöltek 
jelentkezhetnek, akik az Európai Unióban érdekelteket képviselnek.  A jelentkezés határideje 
2015. december 15. 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok a következő helyen érhetők el: 
- Pályázati felhívás (EN)  
- Jelentkezési formanyomtatvány (EN) 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1093-20140819&from=HU
http://www.eba.europa.eu/about-us/organisation/banking-stakeholder-group
http://www.eba.europa.eu/about-us/organisation/banking-stakeholder-group
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1220779/BSG+Renewal+Process+-+Call+for+Interest.pdf/0c1d7d11-bb72-4248-aa5d-c1b64e08a43c
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1220779/BSG+Renewal+Process+-+Application+Form.docx/4d7dc562-46d5-4b39-80c6-8b245368cdc2
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A jelentkezéshez szakmai önéletrajzot kell mellékelni, lehetőleg Europass formátumban. A 
jelöltektől emellett motivációs levél beküldését is kérik, amelyben világosan feltüntetik, miért 
jelentkeztek, valamint hogy elsősorban mire számítanak a banki érdekképviseleti csoport 
munkájában való jövőbeni közreműködésükkel kapcsolatban. 

 Kiválasztási folyamat 

A kiválasztási folyamat részletei a kiválasztási eljárásról szóló dokumentumban találhatók (EN). 

Az EBH felügyeleti tanácsa 2016 februárjáig hozza meg a banki érdekképviseleti csoport 
összetételére vonatkozó végleges döntést. Erről a pályázókat 2016. február végéig értesítik, és a 
megújított banki érdekképviseleti csoport összetételét az EBH honlapján elérhetővé teszik. 

Az új összetételű banki érdekképviseleti csoport első ülése 2016 áprilisában esedékes. 

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/217819/BSG-Call-for-Interest-2013---Annex-European_CV_Template.doc
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1220779/BSG+Renewal+Process+-+Selection+Procedure.pdf/74026cc7-bf18-4dd3-8b78-c1f96c793f7f

