Együttmőködési megállapodás

amely létrejött a

Befektetési Alapkezelık és Vagyonkezelık Magyarországi
Szövetsége (továbbiakban BAMOSZ/
(székhelye: 1055. Budapest, Honvéd tér 10.)
és a

Stabilitás Pénztárszövetség
(székhelye: Budapest, Mérleg u. 4.)
között.

Bevezetı rendelkezések
Az együttmőködı felek annak érdekében, hogy tagszervezeteik mőködésének jogi és
szabályozási környezetének fejlesztését elısegítsék, mindkét fél szuverén jogainak
tiszteletben tartásával együttmőködnek az érdekazonosságokon alapuló, és az érdekvédelmi,
érdekképviseleti különbségeket hordozó ügyekben a gazdasági és jogalkotási
érdekegyeztetésben.
Az együttmőködés keretében
1. kölcsönösen tájékoztatást nyújtanak az együttmőködı tagszervezek részére az
közgyőléseken a másik fél által érintett területekhez kapcsolódóan tárgyalt témákról,

éves

2. az együttmőködı felek által készített közérdekő információs anyagokat kölcsönösen
rendelkezésre bocsátják (hírlevél, Vagyonkezelési regiszter, évkönyv, elemzések),
3. az együttmőködı felekhez egyeztetésre, véleményezésre érkezı, a másik fél által érintett
területhez is kapcsolódó jogszabály-tervezetekrıl, szabályozási koncepciókról - amennyiben
ez a véleményezésre rendelkezésre álló határidıt figyelembe véve lebonyolítható kölcsönösen konzultálnak, az álláspontokat egyeztetik, szükség esetén közös fellépésben
állapodnak meg,
4. az együttmőködı felek szervezett és eseti megbeszéléseket tartanak szakmai álláspont
kialakítása céljából,
5. az együttmőködı felek által készített - a másik fél által érintett területekhez is kapcsolódó szakmai ajánlás tervezeteket elızetes véleményezésre megküldik,

6. az együttmőködı felek tájékoztatásul megküldik egymás részére – a másik fél által érintett
területekhez is kapcsolódó – szakmai állásfoglalásaikat,
7. az együttmőködı felek a másik fél által érintett területekhez is kapcsolódó szakmai
állásfoglalásaikat, jogszabály-módosítási javaslataikat azok nyilvános vagy az érintett
intézmény-rendszer felé történı kommunikációja elıtt egymással egyeztetik,
8. az együttmőködı felek által tartott konferenciákon, jelentısebb szakmai értekezleteken
kölcsönösen biztosítják egymás szakértıinek látogatói és témától függıen elıadói részvételét,
9. negyedévente legalább egy alkalommal munkaértekezlet keretében értékelik az
együttmőködés tapasztalatait, konzultálnak a befektetési alapkezelıket, portfoliókezelıket és
a pénztárakat érintı fontosabb jogszabályi, szakmai és mőködési kérdésekrıl.

Kapcsolattartásért felelıs személyek
a BAMOSZ fıtitkára és a Stabilitás Pénztárszövetség fıtitkára.

A jelen megállapodás határozatlan idıre szól, az együttes aláírás napján lép hatályba.

Siófok, 2008. november 10.
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