
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(Egységes szerkezetben az 2. sz. módosítással)

amely léü'ejött

egyrészről a Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövegsége (székhelye:
1012 Budapest/ Logodi utca 44. C. lépcsőház 1. emelet 9. ajtó. ; adószám:
18115374-2-41, képviseli: Dr. Hubai Ágnes eüiök, a továbbiakban: KÖSZ)/

másrészről a Közbeszerzési Hatóság (székhelye: 1026 Budapest, Riadó u. 5.,
adószám: 15329190-2-41, képviseli: dr. Kovács László ehiök, a
továbbiakban: Hatóság),

- a továbbiakban együttesen: Felek - között/ az alulírott napon és helyen,
az alábbiakban rögzített feltételekkel:

Preambulum

Felek rögzítik, hogy 2016. július 27. napján egymás mimkájának kölcsönös
támogatása érdekében együttműködési megáUapodást kötöttek/ amelyet
2019. július 3. napján módosítottak. Az együttműködés keretében a Felek
váUalták, hogy a megállapodás tartaln-iát évente felülvizsgálják, és
amennyiben szükséges, azt aktuaUzálják. Figyelemmel az együttműködési
inegállapodás módosítását követöen bekövetkezett személyi változás(ok)ra/
továbbá a Magyarország Kormánya által elfogadott/ a 2020-2022 közötti
időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia, valamint az ahhoz
kapcsolódó intéz1<edési teru elfogadásáról szóló 1328/2020. (VI. 19. ) számú Korm.
határozat végrehajtására/ a Felek megállapodtak az együttműködési
megállapodás alábbi/ egységes szerkezetbe foglalt tartalommal történő
megkötésében.

A Hatóság kiemelt céljának tekmti a jogalkaünazók munkájának
támogatását a közbeszerzések terén, melynek keretében nagy hangsúlyt
fektet a közbeszerzésekben érintett szervezetekkel, állami szervekkel való

szoros szakmai együttműködésre. E cél elérése végett a Hatóság és a KÖSZ
a jelen megállapodásban foglaltak szerint hatékony együttműködés
keretében előmozdítja egymás mxmkájának kölcsönös támogatását

I. A megállapodás célja és tárgya

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a közös célok megyalósítása
érdekében:

^



a) a közbeszerzési tárgyú jogszabályok értelmezésével, gyakorlati
alkahnazásával és a joggyakorlat alakulásával kapcsolatos szakmai
konzultációkat tarthata-iak, ennek keretében közreműködhetiiek a

másik Fél szakterületeíhez tartozó kérdések szakszerű

megválaszolásában/ a kiadni tervezett útmutatók, állásfoglalások,
egyéb tájékoztatások tartahnának megfelelő kialakításában. Azon
úbnutatók kialakítása során/ amelyek témájában vagy tartalmában
érintik a KOSZ szakfeladatait/ a Hatóság vállalja, hogy a másik Fél
bevonásával előkészíti a tárgyi útmutató tervezetét, melyet a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt) 183. § c) pontjának megfelelően a közbeszerzésekért felelős
miniszterrel egyeztet/ és az egyeztetett útmutató tervezetét a
Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács elé terjeszti
jóváhagyásra;

b) közösen szervezett konferenciákat, műhely-beszélgetéseket és
szakmai rendezvényeket tarthaüiak;

c) szakmai eszközökkel támogatják a fenntartható, különösen a
szociális és környezetvédehni szempontokat is alkalmazó
közbeszerzési gyakorlatelterjesztését. Az együttműködés keretében
a Hatóság vállalja, hogy szakmai rendezvényei során népszerűsíti a
példaértékű, társadahnilag felelős közbeszerzési magatartásokat,
jógyakorlatokat;

d) oktatások/ képzések vagy konzultációk formájában
tapasztalatcserét biztosífhatitak az érintett szakemberek között,
igény esetén közreműködhetnek célzott és gyakorlatspecifikus
továbbképzési tematika, képzési anyagok kialakításában.

2. A Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás alapján folytatott
konzultációk és a szakmai kérdésekben történő egyeztetések tárgya
kizárólag általános jogkérdés lehet. Nem tartható sem konzultáció, sem
szakmai egyeztetés folyamatban lévő jogorvoslati ügyben, a
Minisztérium, vagy a Hatóság előtt folyamatban lévő eljárás ügyében,
különös tekintettel a Kbt 188. § (64. §), 103. §, illetve 187. § (2) bekezdés j)
pontjában foglalt eljárásokra.

3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Kormány által az 1328/2020. (Ví.
19. ) számú Korm. határozattal elfogadott/ a 2020-2022 közötti időszakra
szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia (a továbbiakban:
Stratégia), valamint az ahhoz kapcsolódó intézkedési terv végrehajtását
szakpolitikai eszközeikkel támogatják, valamint saját stratégiájukban,



vagy szervezeti céljamak meghatározása során kiemelt helyen
szerepeltetik a korrupciómegelőzést

II. Egyéb rendelkezések

1. A Felek jelen megállapodás teljesítése során a mindenkor hatályos
jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett járnak el.

2. A jelen megáUapodás szerinti kommunikáció a Felek között írásban/
elektronikus levélváltás útján, a 4. pontban meghatározott
kapcsolattartókon keresztül törtémk. Az együttműködés során, egymás
munkájának elősegítése és a megállapodás minél hatékonyabb
teljesíthetősége érdekében törekednek az elektroníkus úton történő
kommunikációra.

3. Felek vállalják, hogy a megállapodás teljesítését befolyásoló minden
lényeges körülményről egymást tájékozta^ák.

4. Felek részéről kapcsolattartásra jogosultak:

a) a Hatóság részéről:
Név:
Tel:
E-maü:

b) a KÖSZ részéről:
Név:.

Tel:
E-mail:

5. A Felek megállapodnak abban, hogy ha bármelyik Félhez közérdekű
adatigénylés érkezik a tárgyi együttműködést érintően, akkor mmdkét Fél
az információs önrendelkezési jogról és az mformációszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv. ) vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően
jár el. A Felek vállalják továbbá/ hogy a közérdekű adatszolgáltatás iránti
igényről a másik Felet írásban tájékoztatják/ valamint az adatszolgáltatás
teljesítésével összefüggésben is együttműködnek. Felek a jelen
megállapodásban szereplő személyes (kapcsolattartási) adatokat a
GDPRl előírásait betartva, a Megállapodás hatálya alatt kezelik, az
adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja.

1 GDPR: AZ EURÖPAI PARLAMENT ÉS A TANACS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
április 27. ) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történö
védelméröl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).



6. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás keretében folytatandó
együttműködés nem eredményezheti a jogszabályban meghatározott
feladat- és hatáskörük módosítását/ illetőleg nem érinü a jogszabályban
meghatározott feladataik ellátásáért fennálló felelősségüket.

7. Felek kijelentik, hogy jelen megáUapodás végrehajtása költség- vagy
költségvetési vonzattal nem jár.

8. A jelen - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - együttműködési
megáUapodás a mindkét fél áltaU aláírás napján lép hatályba és
határozatían időre szól.

9. Jelen megállapodást bármelyik Fél a másik Félhez intézett írásbeli
nyilatkozattal/ egyoldalúan megszűntetheti.

10. Felek a jelen megállapodás hatályos szövegét - a 11.4. pontban rögzített
személyes adatok kitakarása mellett, a hatályba lépéstől számított 30
napon belül - a saját honlapjukon hozzáférhetővé teszik.

11. A jelen megállapodás 4 (négy), egymással megegyező eredeti példányban
készült, amelyből 2 (kettő) példány a KÖSZ-t, 2 (kettő) példány pedig a
Hatóságot illeti meg.

12. A jelen megállapodást a Felek képviselői annak elolvasását és értehnezését
követően/ mint akaratukkal mindenben megegyezőt/ jóváhagyólag írják
alá.

Budapest, 2021. március " ^ "

Közbeszerzési Tanácsadók Országos
Szövetsége

képviseli
Dr. Hubai Agnes

elnök

Közbeszerzési Tanácsadók
Országos Szövetségft

Budapest/ 2021. március "

Közbeszerzési Hatósa

képviseli
dr. Kovács László

elnök


