
EGyüTTM ű röoÉsl nn rcÁlnpooÁs

amely létrejött egyrészről

az önkéntes pénztárak országos Szövetsége (1051 Budapest, Mérleg u, 4., képvise|etében eljár: Dr. Kravalik Gábor

elnök, a továbbiakban: Pénztárszövetség, vagy ÖROSZ),

másrészről a Forgatmazőkaz Egészségért Szövetség (1054 Budapest,PodmaniczkY tér 4. ll. em 5., kéPviseletében

eljár Dr. Margitai Balázs elnök, a továbbiakban: FESZ)

- egyúttesen: Felek között, a két szervezet közti együttműködés érdekéb en, az alábbi feltételekkel.

l. A nnrgÁupooÁs cÉun És rÁneyn

1. Az együttműködés fő célja, hogy a Felek egymás szakmai véleményét kölcsönösen megismerjék, egYmást a Feleket

érintő fejlesztésekről, eseményekről és esetlegesen felmerülő problémákról rendszeresen tájékoztassák, iiietve

ennek érdekében szakmai konzultációt folytassanak.

2. A Felek megállapítják, hogy hogy ÖROSZ által képviselt egészségpénztárak és a gyógyászati segédeszkÖzÖket

Magyarországon Forgalomba Hozó FESZ tagvállaiatok közti kapcsolattartásnak kiemelt jelentősége van abban, hogY a

Feleknél felmerülő, a pénztártagok/vásárlók érdekeit szolgáló kölcsönösen releváns kérdések tekintetében

szakmai lag együttműködjenek.

3. Az együttműködés különösen
o a Felek közötti belső, valamint azonos álláspontok megjelenítésében a külső kommunikáció és

, lfo,.rrac: oa ianr la s jobbrtasat

o a közös érdekek feltárását és együttes képviseletét szolgálja.

4, A pénztárszövetség és a FESZ - szakmai érdekképviseleti szervként a jogszabályok adta lehetőségek, és a jelen

megá l lapodás keretei között- vá l la ljá k, küiö nöse n

. azegymássaI folytatandó egyeztetéseken, szakmai konzultációkon való részvételt;

. az együttműködési megállapodás révén folyó ezen egyeztetések által tudomására jutott eljárások,

i nformációk tagjai k felé történő komm unikációjá na k biztosítását;
o ta8jaik közötti párbeszéd koordinálását;
o edukációs és kommunikációs tevékenységük során a Felek számára releváns kérdésekben kölcsönös szakmai

együttműködést,
. egyeztetést a FEsz tagvállalatok áltaI feltöltött, az adómentes egészségpénztári elszámolhatóság

bizonylatainak az öposz tagjai által online adatkapcsolaton keresztüli lehívást lehetővé tevő eljárásról

r a szakmaiegyüttműkódést az egészségpénztári megtakarítások adókörnyezetének optimalizálása érdekében;

o mindent me8tesznek az együttműködés minden olyan formájának igénybe vétele érdekében, mely elősegíti

a jelen Együttműködési megállapodás céljainak megvalósítását.

l l. Koruru uxtxÁclós rrvÉrrrtvsÉe

5. A Feiek 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 koilégáik révén külön egyeztetés alapján előadói minőségben is segítik a

másik Fél munkáját.

6. közös célok és mindkét Fél által felvállalt üzenetek azonosítása esetén Felek vállalják, ho8y jelen

Megállapodásban rögzített együttműködés fennállása alatt egyedi egyeztetés alapján kÖzÖs sajtókommunikációt,

és/vagy szakmai egyeztetéseket bonyolítanak le, akár további, esetileg bevont támogató fél részvételével.



lll. Az EGyüTTMűKöDÉs szERvEzETl KERETEl

7, A Felek jelen Együttműködési megállapodás végrehajtásához szükséges közvetlen kapcsolattartásra
elsősorban vezetői munkakört betöltő kapcsolattartó személyt, illetve az annak akadályoztatása esetén

való helyettesítésére jogosult személyt (a továbbiakban együtt: kapcsolattartók) jelölnek ki, de egyedi

kérdésekben külön kapcsolattartó kijelölésére is jogosultak. A Felek által a jelen Együttműködési megállapodás

megkötésekor kijelölt kapcsolattartókat az 1. melléklet tartalmazza. A Felek a kapcsolattartók személyében,

illetve elérhetőségeiben bekövetkezett változásról írásban értesítik a másik Felet.

8. A Felek szervezetükön belül biztosítják, hogy az együttműködés a kijelölt kapcsolattartókon keresztül valósuljon

meg, és a kapcsolattartók goncioskodjanak az érintett szervezeti egységek szükség szerinti bevonásárói. Feiek

ennek érdekében vállalják, hogy az egyeztetésre kerülő kérdések kapcsán közvetlenül kapcsolatot tartanak és

szükség szerint szakmai konszenzust keresendő egyeztetéseket folytatnak le tagjaikkal is. Konkrét kérdésekben

vaió szeméiyes egyeztetésekre - különösen, ha az ügy természete azt indokolja - Felek esetileg delegálnak a

kérdés súlyához és szakmai mélységének feltárásához szakértőket, szúkség esetén szakértői testületet állítanak

fel.

9. A Felek a jelen Együttműködési megállapodás végrehajtása során elsősorban az elektronikus kapcsolattartási

forma használatára törekszenek, de eseti egyeztetés alapján személyes konzultációt is folytatnak szakmai

á |iáspontjuk kiala kítása céljá ból.

1O. A Felek vállalják, hogy a másik Fél részéről érkező megkereséseknek törekszenek a megjelölt, vagy vállalt - az

^ir-^+^-^^ - r.^^:soiattartók közöti egyezietett, vagy az elekti,onikusan megkü|dött megkeresésben feltünieiettc UZELc>c ld NóP(

- ratalidobe , eleget tenn .

lV. ZÁnó RENDELKEzÉsEK

11. A Felek megállapodnak, hogy a 1elen Egr7üttműkodési n,regállapodást szükség esetén az együttrnűködés
gyakorlata során szerzett tapasztalatok alapján felülvizsgálják, és indokolt esetben módosítják.

12. Jelen megá|lapodás határozatlan időre szól,az együttes aláírás napján lép hatályba.

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

].4. Jelen Együttműködési megállapodás négy eredeti példányban készült, amelyből kettő példány a
Pénztárszövetséget, kettő példány pedig az FESZ-I illeti meg.

Budapest, 2016. szeptember 23.
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1. melléklet: Felek által kijetöit kapcsolattartók

A Felex Álrru xuelölT KApcsotATTnnrór

A fentiek alaPján a PénztárszÖvegségnek az Együttműködési megállapodás aláírása időpontjában
r kapcsolattartóként:

Dr, Kravalik Gábor elnököt
E-mail cím: gabor.kravalik@allianz.hu

r helyetteskapcsolattartóként
Dr. Horváth Zsófia főtitkárt
rel.:30/49C-3294
E-maii cím: horvath.zsofi@penztar-szovetseg.hu

2, Az FESZ az EgVÜttműkÖdési megállapodással kapcsolatos ügyekben kapcsolattartóként mindenkori alelnökét,
he lyeitese kéni m i ndenkori hivatalvezetőjét jelöi i ki.

A fentiek alaPján azFESZ az Együttműködési megállapodás aláírása időpontjában
o xaocsoiattartóként

Dr, Margitai Barnabás elnököt
Te efon: 30i869-8451
!-,la, c n: eiro<@gvogyasz.nu

o he]yetteskapcsolattartóként
Róra Lászió főtitkárt
Telefon: 30/359-0544
E-mail cím : forgalmazok@gyogyasz. hu

jelöli ki.


