
EGyüTTM ű röoÉsl u rcÁupooÁs

amely létrejött egyrészről az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (1051 Budapest, Mérleg u. 4.,

képviseletében eljár: Dr. Kravalik Gábor elnök, a továbbiakban: Pénztárszövetség, vagy ÖROSZ1,

másrészről a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
(cím: 1064 Budapest, Benczúr u. 45. képviseletében eljár Székely Tamás elnök, a továbbiakban:VDSZ)

- együttesen: Felek között, a két s2ervezet közti együttmúködés érdekében, az alábbi feltélelekkel.

I. A ureÁupooÁs cÉun És TÁncyn

1,. Jelen együttműködés fő célja, hogy a Felek tagjaikat kölcsönösen érintő jogi és szabályozási környezet

fejlesztése elősegítése érdekében, egymás szuverén jogainak tiszteletben tartásával az

érdekazonosságokon alapuló, érdekvédelmi, érdekképviseleti különbségeket nem hordozó ügyekben az

érdekegyeztetésben együttműködjenek, továbbá hogy a Felek egymás szakmai véleményét kölcsönösen

megismerjék és folyamatos szakmai konzultációt folytassanak, szakmailag együttműködjenek.

Z. Az együttműködésen különösen

o á közös érdekek feltárása és együttes képviselete valamint

o a Felek közötti belső, valamint azonos álláspontok megjelenítésében a külső kommunikáció és

információá ramlás jobbítása, és

r a kölcsönös tájékoztatás értendő.

3. Az ÖpoSZ és a VDSZ szakmai érdekképviseleti szervként a jogszabályok adta lehetőségek, és a jelen

Megállapodás keretei között, fenti célok megvalósulása érdekében vállalja, különösen

r a rendszeres és eseti, egymással folytatandó egyeztetéseken, szakmai konzultációkon való részvételt;

. tagjai közötti párbeszéd koordinálását;

. az együttműködési megállapodás révén folyó egyeztetések által tudomására jutott, a másik Fél

számára relevá ns i nformációk tagja i fe lé tö rté nő ko m m u n i ká ciőját;

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.

4. A Felek az általuk szervezett, a másik Fél számára is releváns témában tartott 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 egymás munkáját.

5, Közös célok és mindkét Fél által felvállalt üzenetek azonosítása esetén {például az öngondoskodás

jelentősége kapcsán) Felekvállalják, 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 részvételével is.
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7.

8,

9.

10.

A Felek által képviselt szervezetek felé történő belső tájékoztatás körében Felek tagszervezeteik, tagságuk

részére folyamatos információt nyújtanak a másik fél által érintett területekhez kapcsolódóan a Felek

között tárgyalt témákról, valamint az általuk ilyen területeket érintő közérdekű információs anyagokat

(hírlevél, elemzések, stb) kölcsönösen egymás rendeIkezésre bocsátják.

Felek szükség szerint személyes egyeztetés keretében értékelik az együttműködés tapasztalatait,

konzultálnak a munkavállalókat és a pénztárakat kölcsönösen érintő fontosabb jogszabályi, szakmai és

működési kérdésekről, illetve szükség szerinti gyakorisággal más csatornákon is kommunikálnak, és

szükség szerint eseti megbeszéléseket tartanak szakmai álláspont kialakítása céljából.

A Felek jelen Együttműködési megállapodás végrehajtásához szükséges közvetlen kapcsolattartásra

vezetői munkakört betöltő kapcsolattartó személyt, illetve az annak akadályoztatása 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 VDSZ az Együttműködési megállapodással kapcsolatos

ügyekben kapcsolattartóként Székely Tamás-t, helyetteseként dr. Richter NÓra-t jelÖli ki.

A Felek a kapcsolattartók személyében, illetve elérhetőségeiben bekövetkezett változásról Írásban

értesítik a másik Felet.

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 konszenzust keresendő egyeztetéseket folytatnak le

tagjaikkal is. Konkrét kérdésekben való személyes egyeztetésekre - különösen,ha az ügy természete azt

indokolja - Felek esetileg delegálnak a kérdés súlyához és szakmai mélységének feltárásához szakértőket,

szükség esetén szakértői testületet állítanak fel.

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

kapcsolattartási forma használatára törekszenek, de - a 7. pont szerint - személyes konzultációt is

folytatnak.

12. A Felek vállalják, hogy a másik Fél részéről érkező- az előzetesen a kapcsolattartók közÖtt egyeztetett,

vagy az elektronikusan megküldött - megkeresésnek törekszenek az abban megjelölt, vagy vállalt

határidőben eleget tenni.

lV. ZÁRó RENDELKEzÉsEK

A Felek megállapodnak, hogy a jelen Együttműködési megállapodást szükség esetén az együttműködés

gyakorlata során szerzett tapasztalatok alapján felülvizsgálják, és indokolt esetben módosítják.

A Felek jelen Együttműködési megállapodást annak elolvasását és értelmezését követően, mint

akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.

13.

1,4.



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

A Felek a jelen Együttműködési megállapodás megkötésének tényéről közösen jegyzett sajtóközlemény

útján tájékoztatják a közvéleményt.

Jelen - három oldalból álló - Együttműködési megállapodás négy eredeti példányban készült, amelyből

kettő példány az ÖROSZ-t, kettő példány pedig a VDSZ-I illeti meg.

Budapest, 2Ot7 . január 18.

1,7 .

Székely Tamás

elnök

VDsz

Dr. Kravalik Gábor
elnök

Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége


