Feladatterv és Munkaprogram
2011. évre

A célnak megfelelően, amelyre a Szövetség létrejött, munkánkban továbbra is változatlanul fő
feladatunknak tekintjük az érdekvédelmi és érdekérvényesítő tevékenységet. Ennek terepe
elsősorban, de nem kizárólagosan a szabályozási munkákban való hatékony részvállalás. Ezt a
törekvést szolgálta a szakmai munkacsoportok szervezése.
A munkatervi feladatok megvalósítása során az érdekvédelmi munkában fokozott figyelmet
kell fordítani arra, hogy a piaci feltételek kialakítása során érvényre jusson a nemzetközi
versenysemlegesség (vagy számunkra kedvezőbb feltételek teremtése), illetve megszűnjenek
a pénzügyi szektoron belül az egyes ágazatokban végzett hasonló tevékenységekre jelenleg
érvényes különbségek.
A jogszabály tervezetek véleményezésének jogával élve – az eddigihez hasonlóan –
körültekintően, lehetőleg a tagok szélesebb körének véleményére támaszkodva, a partner
szervezetekkel egyeztetve kell eljárni. Emellett továbbra is kezdeményezően kell fellépni több
fontos, mégis a jogalkotók által méltánytalanul elhanyagolt kérdés szabályozása, vagy a
szabályozás korszerűsítése érdekében.
Ezeknek a törekvéseknek az eredményes teljesítéséhez arra kell törekedni, hogy a tőkepiac
más szereplőivel együtt minden alkalmat és fórumot felhasználjunk egységes szakmai
álláspontok kialakítása és érvényesítése érdekében. Tovább erősítjük intézményes és eseti
kapcsolatainkat azzal a céllal, hogy szakmai állásfoglalásaink ismertté és elismertté váljanak.
Ehhez eszközül felhasználjuk az informális kapcsolatokat és lehetőségeket is. Ennek
eléréséhez változatlanul támaszkodni kívánunk tagvállalkozásaink szellemi kapacitásaira.
Céljaink teljesítéséhez a törekvéseinknek meg kívánjuk nyerni a szélesebb szakmai
közvéleményt is, és az eredményeinket a PR tevékenységünk keretében is el kívánjuk juttatni
a szakmai, sőt a szélesebb értelemben vett társadalmi közösséghez, hogy ezzel is tudatosítsuk
célkitűzéseinket.

Ezekhez a törekvéseinkhez kérjük a Közgyűlés megerősítését.

Konkrét és részletes feladatokként a következőket terjesztjük a Közgyűlés elé:

1.

Meg kell tartani az éves rendes Közgyűlést. A Közgyűlés elé kell terjeszteni
a jelentést a 2010. május 13-ai Közgyűlés óta végzett munkáról,
a 2011. évre vonatkozó Munkaprogramot és feladattervet,
a beszámolót a Szövetség gazdálkodásáról,
a 2011. évre vonatkozó pénzügyi tervet.
Határidő:
Felelős:

2.

Részt kell venni azokban a szabályozási munkákban, amelyek a tőkepiacra vonatkozó
jogi keretek megváltoztatására irányulnak.
Határidő:
Felelős:

3.

folyamatos
főtitkár

Folyamatosan figyelemmel kell kísérni az EU-n belül folyó szabályozási és a
szabályozást előkészítő munkákat, hogy bekapcsolódhassunk azokba, amikor a
tőkepiaci szabályozást érdemben érintő felvetések, esetleg szakmai érdekeinket sértő
törekvések jelennek meg.
Határidő:
Felelős:

5.

folyamatos
főtitkár

Szorgalmazni kell azoknak a szabályozási javaslatainknak az elfogadtatását, amelyeket
kidolgoztunk és amelyek egy-egy részletkérdésre vonatkozó szabályozás
korszerűsítésére irányulnak.
Határidő:
Felelős:

4.

április 30.
főtitkár

folyamatos
főtitkár

Kiemelten figyelmet kell fordítani a mindennapi munka során felmerülő szabályozási,
jogértelmezési témák gondozására az egységes eljárás és joggyakorlat kialakítása
érdekében a piaci szereplők és a felügyeleti szervek között.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
főtitkár
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6.

Egy-egy fontosabb, átfogó jellegű kérdésben szervezni kell a közös fellépést a
tőkepiacon érdekelt más szervezetekkel, és még rendszeresebbé kell tenni az érdemi
kapcsolatot velük az érdekvédelmi munka hatékonyságának fokozása céljából.
Kezdeményezően szorgalmazni kell a tőkepiaci szereplők közös fellépését a fontosabb
szakmai kérdésekben.
Határidő:
Felelős:

7.

Szükség szerint a jövőben is alkalmazni kell azt a módszert, mely szerint egy-egy
fontosabb vagy átfogó jellegű kérdés kezelésére adhoc jellegű, kisebb létszámú
munkacsoport jöjjön létre a már megszervezett szakmai munkacsoportokon túlmenően
is.
Határidő:
Felelős:

8.

folyamatos
főtitkár

Folyamatosan biztosítani kell a Szövetség és tagvállalkozásai közötti kétoldalú
információáramlást. Továbbra is lehetőleg minden felmerülő ügyben közvetlenül és
azonnal kapjanak tájékoztatást a tagvállalkozások és a kapcsolattartás egyre inkább
öltsön interaktív jelleget. Az egyes kérdésekben való állásfoglalás során fokozottan
kell támaszkodni tagjaink szakmai potenciáljára.
Határidő:
Felelős:

9.

folyamatos
főtitkár

folyamatos
főtitkár

A Szövetség PR tevékenysége keretében szükség szerint el kell juttatni a szakmai és a
szélesebb közvéleményhez a fontosabb kérdésekben kialakított állásfoglalásokat,
tájékoztatni kell a közvéleményt a Szövetség törekvéseiről.
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Felkérjük a tagvállalkozásokat, hogy javaslatokkal támogassák ezeket a törekvéseket,
illetve szakértőiket kapcsolják be ebbe a munkába céljaink minél teljesebb
megvalósítása érdekében.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
a rendszeres PR munkáért
az elnökség,
az operatív bonyolításért a
főtitkár,
a színvonalas tartalomért a
tagvállalkozásaink vezetői

Budapest, 2011. március 28.

Dr. Jaksity György
főtitkár
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