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EGYÜTTMŰKÖDÉSI
MEGÁLLAPODÁS
(Egységes szerkezetben a 2. sz. módosítással)
amely létrejött

egyrészről a Nemzeti Éleliniszerlánc-biztonsági Hivatal (székhelye: 1024 Budapest,
Keleü Károly utca. 24. ; törzsszám: 598349 adószám: 15598347-2-41, képviselő: dr.
OraveczMártonelnök/a továbbiakban:NÉBIH),
másrészről a Közbeszerzési Hatóság (székhelye: 1026 Budapest, Riadó u. 5.,
törzsszám: 329190; adószám: 15329190-2-41, képviseü: dr. Kovács László elnök, a
továbbiakban:Hatóság),
együttesen: Felek - között, az alulírott napon és helyen az alábbiakban rögzített
feltételekkel:

EIőzmények

Felek rögzítik/ hogy 2019. március 3. napján egymás munkájának kölcsönös
támogatása érdekében együttműködési megállapodást (a továbbiakban:
együttműködési megállapodás) kötöttek, amely együttműködési megállapodást 2019.
július3. napjánmódosították.
A Hatóság az együtiműködési megáUapodást az annak megkötését követően
bekövetkezett személyi változásra, valamint a Magyarország Kormánya által
elfogadott a 2020-2022 közötti időszakra szóló középtávú Neinzeü Korrupcióellenes
Stoatégia, valamint az ahhoz kapcsolódó mtézkedési terv elfogadásáról szóló
1328/2020. (VI. 19. ) számú Korm. határozat végrehajtására tekintettel felülvizsgálta,
és kezdeményezte az együttműködési megáüapodás I. pontjának 3. alponttal történő
kiegészítését, valammt II. pontjának 4.., 5., 9. és 10. alpontját érintőmódosításáfc
Felek a fenüekre tekintettel az együttműködési megállapodást közös megegyezéssel
módosítják és az alábbiak szerint a módosuló szövegrészt dőlt betűvel szedve foglalják
eg5^ségesszerkezetbe.
Preambulum

A Hatóság kiemelt céljának tekinti a jogalkalmazók munkájának támogatását a
közbeszerzésekterén, melynek keretébennagy hangsúlytfektet a közbeszerzésekben
érintett szervezetekkel/ áUami szervekkel való szoros szakmai együttműködésre. E

célok elérésevégetta Hatóságésa NÉBIHa jelen megállapodásban foglaltak szerint
hatékony együttműködés keretében előmozdítja egymás munkájának kölcsönös
támogatásáfc

I.

A megállapodás célja és tárgya

1.
A Felek megállapodnak abban, hogy a közöscélok megvalósítása érdekében:
a)
a másík Fél szakterületeihez tartozó tárgyú jogszabályok érteünezésével, a
joggyakorlat alakulásával kapcsolatos szakmai konzultációkat tarthabiak/ ennek
keretében közreműködhetnek a másik Fél szakterületeihez

tartozó kérdések

szakszerű megválaszolásában/ a kiadni tervezett útaanutatók, áUásfoglalások, egyéb
tájékoztatások tartalmának megfelelő kialakításában, a másik fél szakterületeit is
érintő jogszabály tervezetek véleményezésében; az úbnutatók kialakítása során a
Hatóság a másik Fél bevonásával előkészíti a tárgyi útmutató tervezetét, melyet a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIH. törvény (a továbbiakban: Kbt) 183. § c)
ponl^ának megfelelően a közbeszerzésekért felelős mmiszterrel egyeztet és az
egyeztetett útmutató tervezetét a KözbeszerzésiHatóságkeretében működőTanács
eléterjesztijóváhagyásra/
b)

közösenszervezett konferenciákattarthatnak;

c)
közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződések módosításának/
teljesítésének ellenőrzése során, amennyiben a beszerzés tárgya éleüniszerhigiénia/
élelmiszermmőség, élekniszerbiztonság, áUategészségügy vagy egyéb olyan

szakterületet érmt, amely vonatkozásában a NÉBIH szakmai ismeretekkel
rendelkezik, a NÉBIHfüggeüen szervként segítséget nyújt a Hatóságnak szakmai
kérdésekben/ iUetve ennek érdekében a Felek konzultációt tarthatnak a jelen

megállapodás2. pontjábanfoglaltak betartásamellett;
d)
a c) pont szerinti együttműködéá keretében ellenőrzési módszertani
kérdésekbenegyeztetéstfolytathatnak/ tapasztalatotcserélhetonek.
2.
A Felek rögzítik, hogy a jelen megáUapodás 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, avagy Hatóság előtt folyamatban lévő eljárás ügyében, különös
tekintettel a közbeszerzésekrőlszóló2015. éviCXLIÜ.törvény64. §, 103. §/ illetve 187.
§ (2) bekezdés j) pontjában foglalt eljárásokra.

3.
A Felek megállapodnak abban/ hogy a Kormány által az 1328/2020. (VL 19.)
számúKorm. határozattalelfogadott/ a 2020-2022közötdidőszakraszólóközéptávú
Nemzeti KorrupcióeUenes Stratégia, valammt az ahhoz kapcsolódó intézkedési terv
végrehajtását szakpolitikai eszközeikkel támogatják. Ennek keretében a Hatóság
felajánlotta együttműködésétaz intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáért
felelős személyeknek, iUetve szervezeteknek/ amely felelősökkel történő
együttműködést a Stratégia eredményes végrehajtása érdekében a Nemzeti

Élekniszerlánc-biztonságiHivatal is vállalja.
II. Egyéb rendelkezések

1.
A Felek jelen megállapodás teljesítése során a mindenkor hatályos
jogszabályokrendelkezéseinekbetartásamellett járnakel.

2.
A jelen megállapodás szermti kommuníkáció a Felek között írásban törtéruk. E
körben, egymás murikájának elősegítése és a megállapodás minél hatékonyabb
teljesíthetősége érdekébentörekednek az elekü-onikus úton történőkommunikációra.
3.
A Felek a jelen megáUapodás aláírásával magukra nézve megerősítik a
megállapodási cél elérése érdekében szoros együttműködési kötelezettségüket/
melynek keretébenköteleseka megáUapodásteljesítését befolyásolómindenlényeges
körülményt egymással haladéktalanul közöbü.
4.

Felek részérőlkapcsolattartásra jogosultak:

a)

a NÉBIHrészéről:

Név:
Tel.:
E-maü:

b)

a Hatóságrészéről:

Név:

Tel..
E-mail:

Felek a kapcsolattartó személyének vagy elérhetőségének változásáról 30 (Izarminc)
naponbelülírásban tájékoztatjákegymást.
Felek a megjelölt kapcsolattartó személyek nevét, elér]ietőségi adatait a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történővédelméről és az ilyen adatok
szabadáramlásáról,valamint a 95/46/EKrendelet hatályonkívül helyezésérőlszólóEurópai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (általános adatoédelmi rendelet - GDPR) 6.

cikk (1) be1<ezdés f) pontjában meghatározott jogalap alapján kizárólag jelen megállapodás
megkötése és teljesítése érdekében, a teljesítéssel összefüggő kapcsolattartás céljából kezelik.
Felek a kapcsolattartóként Tnegjelölt személyek adatainak átadására niegfelelő jogalappal
rendelkeznek, amelyet mindkét fél a saját kapcsolattartója vonatkozásában biztosít. A
megállapodás teljesítésének biztosításához a Felekközöttikapcsolattartás elengedlietetlen, így a
kapcsolattartó személyek adatainak Ivzeléséhez a Feleknek, inint adathezeloknek jogos érdeke
füződik.

A Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartásra jogosult személyekben történő változás nem igényli
jelen niegállapodásmódosítását.
5.
A Fé'fe/c inegállapodnak abban, hogy ha bárnielyik FéUiez közérdekű adatigénylés
érkezik a tárgyi együttmúködést érintően, akkor mindkét Fél az információs önrendel1(ezési
jogról és az infomiációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotu. ) vonatkozó
rendelJ<ezéseinek megfeleloen jár el. A Felek vállalják továbbá, hogy a közérdekű
adatszolgáltatás iránti igényről a másik Felet írásban tájékoztatják, valamint az
adatszolgáltatás teljesítéséoel összefiiggésbenis együttműködnek.
6.
Felek rögzíük, hogy a jelen megállapodás keretében folytatandó
együtünűködés nem eredményezheti a jogszabályban meghatározott feladat- és

hatáskörük módosítását, ületőleg nem érinti a jogszabályban meghatározott
feladataik ellátásáértfennálló felelősségüket.
7.
Felek a jelen együttműködési megállapodás teljesítésével kapcsolatban
felmerülő költségeiket maguk viselik, egymással szemben jelen együttműködési
megátlapodásból eredően követelés igérmyel nem lépnek fel.
8.

A jelen megállapodás az aláírás napját követö hónap első napján lép hatályba

és határozatlanidőre szól.

9. Jelen megállapodást bármelyik Fél a másik Félhez intézett írásbeli nyüatkozattal,
egyoldalúanmegszűntethetí.
10. Mindkét Fél jelen megállapodás hatályos szövegét - a 11. 4. pontban rögzített
személyes adatok kitakarása mellett, az aláírástól számított 30 napon belül - a saját
honlapjánhozzáférhetővéteszi.
11. A jelen megáUapodás 4 (négy)/ egymással szó szerint megegyező eredeti

példányban készült, amelyből az aláírást követően a NÉBIH-et 3, a Hatóságot 1
eredeti példányilleti meg.
A jelen megállapodást a Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
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