
 

2018. március 12. 

 

EBH pályázati felhívás 

 

Az EBH új tagokat toboroz érdekképviseleti csoportjába 

Az Európai Bankhatóság (EBH) ma pályázati felhívást tett közzé azzal a céllal, hogy tagokat toborozzon banki érdek-

képviseleti csoportjába, mivel a csoport tagjai többségének megbízatása 2018. október 14-én lejár. A pályázati fel-

hívásra olyan jelöltek jelentkezhetnek, akik az érintett érdekeltségi csoportokat képviselik szerte az Európai Unió-

ban. A jelentkezési határidő 2018. június 7. 

Jelentkezési folyamat 

A banki érdekképviseleti csoportba olyan jelöltek jelentkezhetnek tagnak, akik az Európai Unióban az érintett érde-

keltségi csoportokat képviselik. A jelentkezési határidő 2018. június 7. 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, illetve a közlemény szövege a következő helyeken érhetők el: 

https://www.eba.europa.eu/about-us/organisation/banking-stakeholder-group, 

https://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/nemzetkozi-felugyeleti-intezmenyek. 

A jelentkezéshez szakmai önéletrajzot kell mellékelni, lehetőleg Europass formátumban. A jelöltektől emellett motivá-

ciós levél beküldését is kérik, amelyben világosan feltüntetik jelentkezésük célját, valamint, hogy mik a fő elképzeléseik 

a banki érdekképviseleti csoport munkájában való jövőbeni közreműködésükkel kapcsolatban. 

Kiválasztási folyamat 

A kiválasztási folyamat részletei a kiválasztási eljárásról szóló dokumentumban találhatók. 

Az EBH felügyeleti tanácsa 2018. szeptember közepéig hozza meg a banki érdekképviseleti csoport összetételére vo-

natkozó végleges döntést. Erről a pályázókat 2018. szeptember végéig értesítik, és a megújított banki érdekképviseleti 

csoport összetételét az EBH honlapján elérhetővé teszik. 

Az új összetételű banki érdekképviseleti csoport első ülése 2018 decemberében esedékes. 

Háttérinformáció 

A banki érdekképviseleti csoportot az EBH alapító rendeletének 37. cikke szerint hozták létre azzal a céllal, hogy előse-

gítse az EBH munkájával kapcsolatban az érdekelt felekkel folytatandó párbeszédet és konzultációt. 

A csoport 30 tagból áll, akik kiegyensúlyozott arányban képviselik az Unióban működő hitelintézeteket és befektetési 

vállalkozásokat, azok munkavállalóit, valamint a banki szolgáltatások igénybe vevőit, a fogyasztókat és a kis- és közép-

vállalkozásokat (kkv-k). 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 és földrajzi származás szerinti, EU-szerte kiegyensúlyozott képviseletét is. 

Az EBH banki érdekképviseleti csoportja legalább évente négyszer ülésezik az EBH épületében, illetve szükség esetén 

saját kezdeményezésére. Az EBH az érdekelt felek következő kategóriái esetében fedezi a szállás- és utazási költsége-

ket: a banki szolgáltatások igénybe vevői, a fogyasztók, a kkv-k képviselői, a tudományos szakemberek, valamint a 

munkavállalók. 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: link. 
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