
EGvüTTM ű röoÉsl tu geÁupooÁs

a mely létrejött egyrészről

az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (1051 Budapest, Mérleg u. 4., képviseletében eljár: Dr. Kravalik
Gábor elnök, a továbbiakban: Pénztárszövetség, vagy ÖIOSZ),

másrészről a Budapesti Értéktőzsde Zrt (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony. |, ép. lV.

em., cégjegyzékszám: O1,-L0-044764, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, képviseletében eljár
Végh Richárd vezérigazgató, és Madlena Tamás Üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettes, artovábbiakban:

BÉT) - együttesen: Felek között, a két szervezet közti együttműködés érdekében, az alábbi feltételekkel.

!. A rueaÁ-upooÁs cÉue És TÁnayn

L. Jelen Együttműködés fő célja, hogy a Felek az őket érintő hazaijogi és szabályozási környezet fejlesztése
elősegítése érdekében, egymás szuverén jogainak tiszteletben tartásaval az érdekazonosságokon alapuló
ügyekben gazdasági és jogalkotási érdekegyeztetésben együttműkö,djenek, továbbá hogy a Felek egymás

szakmai véleményét kölcsönösen megismerjék és folyamatos szakmai konzultációt folytassanak,
valamint szervezett és átlátható piaci viszonyok érdekében és a versenyképes gazdálkodási feltételek
erősítése terén is sza kma ilag kölcsönösen együttm űködjenek.

2. Az együttműködésen különösen
o a közös érdekek feltárása és együttes képviselete valamint

, o a Felek közötti belső, valamint azonos álláspontok megjelenítésében a külső és belső,kommúnikáció
és információáramlás jobbítása, és

o a kölcsönös tájékoztatás értendő.

3. Az ÖPOSZ és a BÉT a jogszabályok adta lehetőségek, és a jelen Megállapodás keretei között, fenti célok
megvalósulása érdekében vállalja, különösen
o a rendszeres és eseti, egymással folytatandó egyeztetéseken, szakmai konzultációkon való részvételt;
o a ma8yar tőzsde és a hazai pénztári szektor fejlesztésének rendelkezésére álló eszközökkel való

kölcsönös segítését
. az együttműködési megállapodás révén folyó egyeztetések által tudomására jutott, releváns

információk kapcsá n az információszolgá ltatás segítését,

o edukációs, oktatási és kommunikációs tevékenysége során a Felek számára releváns kér:désekben
kölcsönös sza kma i együttműködést,

o illetve azt, hogy rendelkezésére álló eszközökkel aktívan eljár az együttműködés minden olyan
formájának igénybe vétele érdekében, mely elősegíti a jelen Együttműködési megállapodás céljainak
megvalósítását.

l l. szAKMAl eeyrzrerÉsex

Szakmai egyeztetések keretében Felek - a közös érdekek feltárása és együttes képviselete érdekében -
különösen arra törekszenek, hogy tájékoztatásul megküldjék egymás részére a másik fél által érintett
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területekhez is kapcsolódó szakmai állásfoglalásaikat, jogszabály-módosítási javaslataikat és azokról
lehetőség szerint - különösen amennyiben ez a véleményezésre rendelkezésre álló határidőt figyelembe
véve ez lebonyolítható - a nyilvános vagy az érintett intézmény-rendszer felé történő kommunikáció
előtt kölcsönösen konzultáljanak, a szakmai álláspontjaikat ezek kapcsán egyeztessék, és szükség esetén
közös fellépésben állapodjanak meg.

l l I. KorunnurulxÁctós rrvÉxENysÉG

Felek kijelentik, hogy egyaránt elkötelezettek a hazai pénzügyi tudatosság növeletében és fontosnak
tartják a lakossági és intézményi edukáció szerepét, mely területen amennyiben mód nyílik erre,

kifejezetten törekszenek a tőzsdei és pénztári megtakarítási piac szerepe és jelentősége okán a

mindenkori együttműködésre.

Közös célok és mindkét Fél által felvállalt üzenetek azonosítása esetén Felek vállalják, hogy jelen

Megállapodásban rögzített együttműködés fennállása alatt egyedi egyeztetés alapján közös

sajtókommunikációt, és/vagy szakmai egyeztetéseket bonyolítanak le, akár további, esetileg bevont és
kölcsönösen elfogadott támogató fél, vagy felek részvételével is.

A Felek által képviselt szervezetek felé történő belső tájékoztatás körében Felek tagszervezeteik részére

folyamatos információt nyújtanak a másik fél által érintett területekhez kapcsolódóan a Felek között
tárgyalt témákról, valamint az általuk készített - a másik fél érdeklődésére számot tartható - közérdekű
információs anyagokat (hírlevél, elemzések, stb.) kölcsönösen egymás rendelkezésre bocsátják.

Az ÖPOSZ ezen belü] vállalja, hogy információszolgáltatással segíti tagjait, hogy minél szélesebb körben
megismertesse a magyar tőzsdei,célkitűzéseket és a magyar papírokban a pénztári kitettség növelésének
esetleges lehetőségeit. Ennek elősegítése érdekében azÖpOSz szektorszintű statisztikai adatokat bocsát
a BÉT rendelkezésére a tagintézményei által kezelt vagy kezeltetett vagyontömeg összetételét alakulását
illetően belső használatra, az üzleti titok védelmére vonatkozó előírások betartása mellett.

A Felek az általuk szervezett szakmai előadásokról, konferenciákról és egyéb rendezvényekről egymást
tájékoztatják, azokon a másik Fél részvételét - lehetőség szerint kedvezményes feltételek mellett -
lehetővé teszik, erre vonatkozó felkérés esetén kollégáik révén külön egyeztetés alapján előadói
minőségben is segítik a másik Fél munkáját.

Amennyiben a Felek egymásnak üzleti titkot képező adatot adnak át, úgy azt harmadik személlyel
közölni, nyilvánosságra hozni kizárólag azátadó félelőzetes írásbeli hozzájárulásával lehet.

IV. Az royünnnűxöoÉs szERvEzETl KERETEI

10. Felek szükség szerint, de jellemzően évente legalább egy alkalommal személyes egyeztetés keretében
értékelik az együttműködés tapasztalatait, konzultálnak a tőzsdét és a pénztárakat érintő fontosabb
jogszabályi, szakmai és működési kérdésekről, illetve szükség szerinti gyakorisággal más csatornákon is

kommunikálnak és megbeszéléseket tartanak szakmai álláspontjuk kialakítása céljából,

9.



11. Felek Munkacsoportot hoznak létre, melynek munkájában részt vesznek állandó tagként a
kapcsolattartók, továbbá a Felek részéről a megvitatandó kérdésre figyelemmel - esetijelleggel delegált
személyek. A Munkacsoport ma8a határozza meg működésének rendjét.

Kapcsolattartás

12. A Felek jelen Együttműködési megállapodás végrehajtásához szükséges közvetlen kapcsolattartásra
vezetői munkakÖrt betöltő kapcsolattartó személyt, illetve az annak akadályoz|atása esetén való
helyettesítésére jogosult személyt (a továbbiakban együtt: kapcsolattartók) jelölnek ki. Rz öposZ az
EgyÜttműködési megállapodással kapcsolatos ügyekben kapcsolattartóként mindenkori elnökét,
helyetteseként mindenkori főtitkárát jelöli ki. A BÉT az Együttműködési megállapodással kapcsolatos
Ügyekben kapcsolattartóként Madlena Tamás Üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettest, helyetteseként
Kardos Miklós, igazgatót jelöli ki.

13. A Felek a kapcsolattartók személyében, illetve elérhetőségeiben bekövetkezett változásról írásban
értesítik a másik Felet.

14. A Felek szervezetükön belül biztosítják, hogy az együttműködés a kijelölt kapcsolattartókon keresztül
valósuljon meg, és a kapcsolattartók gondoskodjanak az érintett szervezeti egységek szükség szerinti
bevonásáról. Felek ennek érdekében vállalják, hogy az egyeztetésre kerülő kérdések kapcsán
kÖzvetlenül kapcsolatot tartanak és szükség szerint szakmai konszelzuit kerásendő egyeztetéseket
folytatnak le tagjaikkal is. Konkrét kérdésekben való személyes egyeztetése_fre - kij.lönösen, ha az ügy
természete azt indokolja - Felek esetileg delegálnak a kérdés súlyáhŰ"esttaimai mélységének
feltárásához szakértőket, szükség esetén szakértői testületet állítanak fel.

15. A Felek a jelen Együttműködési megállapodás végrehajtása során
kaPcsolattartásiforma használatára törekszenek, de - a 10.-11. pont siérint,;.szer,,né,iyes konzultációt is
folytatnak.

16. A Felek vállalják, hogy a másik Fél részéről érkező-az előzetesen a kapcsolattartók tciztitt egyeztetett,
vagY az elektronikusan megkÜldÖtt - megkeresésnek törekszenek a megjelölt, vagy vállalt határidőben
eleget tenni.

lV. ZÁnó ngnoexrzÉstr

17. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Együttműködési megállapodást szükség esetén az együttműködés
gyakorlata sorá,n szerzett tapasztalatok alapján felülvizsgálják, és indokolt esetben írásban módosítják.

18. A Felek jelen Együttrnűködési megállapodást annak elolvasását és értelmezését követően, mint
akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.

19. Jelen megállapodás határozatlan időre szól, és az együttes aláírás napján lép hatályba.



20. Jelen Együttműködési

megszüntethetik.

2].. Jelen Együttműködési

megszüntetheti.

megállapodást a Felek közös megegyezéssel a jövőre nézve bármikor

22.

23,

megállapodást bármelyik fél írásban közölt felmondással bármikor

A Felek a jelen Fgyüttműködési megállapodás megkötésének tényéről közösen jegyzett sajtóközlemény

útjá n tájékoztatjá k a közvéleményt.

Jelen - négy oldalból álló - Együttműködési megállapodás négy eredeti példánybarr készült, amelyből

kettő példány az Öposz-t, kettő példány pedig a gÉt-et illeti meg.

Budapest, 2016. szeptember 1,

vezé riga zgató-he lyettes

Budapesti Értéktőzsde Zrt. Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége
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