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EGYÜTTMÜKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött

^yrészrő^aNemzetiAdó- és Vámhivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.,
.li: Vágujhelyi Ferenc, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetöje), '

^ásreszrol a Közbeszerzési Hatóság (székhelye: 1026 Budapest, Riadó u. 5, képviseli: dr.
Kovács László elnök)

-^a továbbmkban együttesen: Felek - között, az alulírott napon és helyen, az alábbiakban
rögzített feltételekkel:

I. Az e^üttműködési megállapodás célja

L...__A Nemzeti Adó~és vámhivata1' valami"t a Közbeszerzési Hatóság egyaránt kiemelt
ce!janak. tekmti a más állami szerv^etekkel való hatékony és egymá^ "munká)át"seg7té
együttműködesi fonnák kialakítását, az ellenörzési és szakmai tevekenység'szm^onala^ak
javítósat, elkötelezett a hatósági tevékenység szolgáltató jellegének erősítése7'"a
J08:;lkalmazokmunkájának támogatása' a leSÍ°bb gyakoriatok, tapas'ztaTatok'megosztása
mellett. E célok elérése végett a Közbeszerzési Hatóság és a Nemzeti'Ado-'és Vámhi7ataÍ
!zen_egyuttműködési megállaPodásban (a továbbiakban: Megállapodás) foglaltak7zerint
határozzak meg a^ együttműködés azon formáit, melyek^ me"gteremtik^egymZ
támogatásának megfelelő módszereit és fórumait, rögzítik az együttműködéssel é°rintett

: ajogszabályok adta keretek és biztosított lehetöségek kozött.

2;, , .A MegállaPodás célJa' hogy a Közbeszerzési Hatóság, valamint a Nemzeti Adó- és
Vamhivata^ közötti együttmüködés részleteinek rendezésével támogassa""a7elek

látását, és segítse az egységes jogalkalmazást.

3:. ,. A Felek közös szándéka' hogy szorosabb, egyenrangú partneri együttműködésük
^velje_. a. jogszabályokban meghatározott feladataik ellatása és a Jogérv'enyeTülés

ágat, toyábbá megteremtse azokat a feltételeket, amelyek alapján a
Wzabatyokban előírt együttmüködésen túl kölcsönösen segíthetik egymas tevéken'ysegét;
előmozdíthatják egymás tevékenységeinek a közvélemény álteli 'ismertsését
elismertségét.

es

í'.... ^ Felek me§állapodnak abban. hogy a Kormány által az 1328/2020. (VI. 19. ) számú
Konn. hatarozattal elfogadott, a 2020-2022 közötti időszakra szóló középtávú'Nemzeti
Kon'upc^ellenes, stratégia' valamint_az ahhoz kapcsolódó intézkedési ter^ végrehajtásat
szakpolhikai eszközeikkel támogatják, valamint'saját stratégiájukban, "vagy'csze^ezeti
céljainak meghatározása során kiemelt helyen szerepeltetik a korrupciómegelözést.^



A fenti célok elérése érdekében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Közbeszerzési

Hatóság a tevékenységét érintöen az alábbi területeken fejezi ki együttműködési szándékát.

II. Együttműködési területek

II. 1. Együttműködés szakterületí kérdésekben

5. A Felek megállapodnak, hogy együttműködnek szakmai kérdésekben, amelynek
keretében

a) a másik Fél szakterületeihez tartozó tárgyújogszabályok értelmezésével, ajoggyakorlat
alakulásával kapcsolatos szakmai konzultációkat tarthatnak, emiek keretében
közreműködhetnek a másik Fél szakterületeihez tartozó kérdések szakszerű
megválaszolásában, a kiadni tervezett útmutatók, állásfoglalások, egyéb tájékoztatások
tartalmának megfelelő kialakításában, a másik Fél szakterületeit is érintő jogszabály
tervezetek véleményezésében; az útmutatók kialakítása során a Közbeszerzési Hatóság a
másik Fél bevonásával előkészíti a tárgyi útmutató tervezetét, melyet a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt. ) 183. § c) pontjának megfelelöen a
közbeszerzésekért felelős miniszterrel egyeztet és az egyeztetett útmutató tervezetét a
Közbeszerzési Hatóság keretében müködő Tanács elé terjesztijóváhagyásra;
b) az együttműködés keretében kölcsönösen biztosítják a közbeszerzésekkel
kapcsolatos gazdasági bűncselekmények elkövetése terén szerzett új ismeretek,
tapasztalatok cseréjét, az újonnan megjelenő elkövetési módszerek mielöbbi felismerését, a
bűncselekmények megelözését és a hatékony közös fellépést biztosító ismeretek
megosztását, az e témában szervezett képzéseken, oktatásokon, szakmai rendezvényeken
történő részvételt;
c) oktatások, képzések vagy konzultációk formáj ában tapasztalateserét biztosíthatnak az
érintett szakemberek között, igény esetén a Közbeszerzési Hatóság munkatársai
közreműködhetnek célzott és gyakorlatspecifikus továbbképzési tematika, képzési anyagok
kialakításában;
d) a közbeszerzési gyakoriat elemzésével, a folyamatok áttekintésével módszertani
fejlesztéseket valósíthatnak meg;
e) közösen szervezett konferenciákat és szakmai rendezvényeket tarthatnak;
f) egymás tevékenységét érintö jogalkotás szükségességének észlelése esetén egymást
tájékoztatják, egyeztetnek egymással, és - amennyiben az indokolt és arra lehetőség van -
közös kezdeményezéssel fordulnak a jogszabályi előkészítésre jogosulthoz, illetve a
jogalkotóhoz.

11.2. Együttműködés az ellenőrzési területen

6. A Felek megállapodnak, hogy figyelemmel mindkét Fél széles körü jogszabályi
megfeleléshez kapcsolódó ellenőrzési tevékenységére és tapasztalatára együttműködést
alakítanak ki ellenőrzési területen, amelynek részeként
a) meghatározott, az ellenörzési tevékenységgel, módszertannal, az ellenőrzésre
kiválasztással, az eljárási szabályok alkalmazásával és betartásával kapcsolatos képzéseken,
oktatásokon, rendezvényeken a másik Fél érintett munkatársai, vezetői részt vehetnek, a
másik Fél részvételének lehetőségével megtartott rendezvényekröl egymást tájékoztathatják,
együttműködhetnek közös rendezvények tartásában;
b) törekszenek arra, hogy eseti konzultációs alkalmak, illetőleg szervezett programok,
tanfolyamok és kétoldalú egyeztetések keretében lehetőséget biztosítsanak egymás érintett



lzakterületÍ számára a leSÍobb ellenőrzési gyakoriatuk és módszertanukkal kapcsolatos
jnformációk megosztására, ennek keretében megteremthetik együttműködesüket

tapasztalatcsere érdekében, amelynek célja a másik Fél szakterületére
ta<rt^zó"lsmeretek hatékony felhasználása a saját ellenőrzési tevékenység végzése'sorá^

esetben az eUenörzési szempontrendszer kiterjesztése a jogszabáÍyoP'áTtal "adott
mindenkori fígyelembevételével;

CL,". kozös projekteket mdíthatnak modem euenőrzési megoldások kidolgozásával,
alkalmazásával , kapcsolatban' ilyen tárgyú kutatási' fej7escztésr"projekte?er^ag?

t közösen támogathatnak, illetöleg közösen részt vehetnekmeghatároz^t
támogatások elnyeréséhez szükséges pályázatokon;
dL,. együttműködhetnek modem ellenőrzési módszerek pilot jellegü bevezetésének

igozásában, tanműhelyek létrehozásában.

11.3. Együttműködés nemzetközi kapcsolattartás során

7. A Felek - amennyiben az a körülményekre fígyelemmel célszem és indokolt -
nemzetközi együttműködés körében

a)___, a nemzetközi szervezetekkel, külföldi hatóságokkal való kapcsolattartás területén,
ngolhatják egyes nemzetközi programjaikat, -közös szervezesben fogadhatnak"es

delegációkat;
b) ^ a hatósági ̂ feladatok ellátásával kapcsolatban közösen vehetnek részt külföldi

kon, közös nemzetközi kutatási programot indíthatnak, illetöleg nemzetközi
való részvételben segíthetik egymást, megoszthatják ̂ nemzetközi

t, a megismert legjobb gyakorlatokat;

,
c)"r-"amasik Fél.által" szervezett nemzetközi érintettségű programokon, képzéseken,

megfelelő delegáltak útján képviseltetik magukat.

8\ . AFelek a nemzetközi együttmüködés keretében a feladat végrehajtása során
keletkező költségeiket maguk viselik.

11.4. Egyéb együttműködési területek

?'. A Fe.lek vállalják' hoey a hatékony és szolgáltató jellegü hatósági tevékenységük
folyamatos fejlesztése érdekében rendszeresen megvizsgálják az együttmuködés lehetséges
területeit és adott esetben kezdeményezik az együttmüködés új formáinak kidolgozását
Felek célul tűzik ki, hogy tájékoztatják egymást azon tevékenységükről, amely a másik Fél
jogalkalmazási munJíáját segítheti.

III. Az együttműködés keretei és a kapcsolattartás módja

10. A Felek rögzítik, hogy az együttműködéssel érintett bármely közös tevékenység,
konzultáció és a szakmai kérdésekben történő egyeztetés tárgya kizárólag általáno's
jogkérdés lehet. Nem tartható sem konzultáció, sem szakmai egyeztetés folyamatban lévő
ellenőrzés^i yagy Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati ügyben, avagy bármely
Fél előtt folyamatban lévő eljárás ügyében. Ezen pontban foglalt rendelkezés^különösen
vonatkozik a közbeszerzési területet illetően a közbeszerzésekröl szóló 2015. évi CXLIII.



törvény 103. §, illetve a 187. § (2) bekezdés j) pontjában, valamint a 188. § szerinti
eljárásokra.

11. A Felek kölcsönösen tiszteletben tartják egymás érdekeit, különös tekintettel az
adatvédelemre és a szellemi tulajdomial kapcsolatosjogokra.

12. A Felek az együttműködésük során tudomásukra jutott személyes adatokat, adó- és
vámtitkot, továbbá más törvény által védett titkot, adatot, információt, kötelesek megőrizni
és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket betartani. A Megállapodás bármely okból
történö megszünése eseténjelen pontban foglalt kötelezettségek hatályban maradnak.

13. A Felek a kapcsolattartásuk tekintetében az alábbi kapcsolattartókat és képviselöket
jelölik:
a) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részéröl a Megállapodással kapcsolatos általános
kérdésekben:
nev:

e-mail
telefon:
mobil:

b) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bünügyi Föigazgatósága feladat- és hatáskörében:
név:

e-mail:
telefon:
mobil:

c) A Közbeszerzési Hatóság részéröl:
nev:

e-mail:
telefon:
mobil:

nev:

e-mail.

telefon:
mobil:

14. A Felek megállapodnak abban, hogy ha bánnelyik Félhez közérdekű adatigénylés
érkezik a tárgyi együttműködést érintöen, akkor mindkét Fél az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelőenjár el. A Felek vállalják továbbá, hogy a közérdekü
adatszolgáltatás iránti igényröl a másik Felet írásban tájékoztatják, valamint az
adatszolgáltatás teljesítésével összetíüggésben is együttműködnek. Felek a Megállapodásban



szereplö személyes (kapcsolattartási) adatokat a GDPR1 elöírásait betartva, a Megállapodás
hatálya alatt kezelik, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja.

,

15\ "A Felek megállaPodnak' hogy a Megállapodásban szabályozott bánnely esetben
kizárólag a fenti kapcsolattartó személy útján veszik fel a kapcsolatot és ezen a kijelölt
csatomán kezdeményezik a Megállapodás szerinti közös tevékenységeket. A "fenti
kapcsolattartók gondoskodnak a megkezdett együttműködés különböző formáinak
koordinálásáról, összehangolásáról.

16. A Felek a kapcsolattartó személy adataiban bekövetkezett változásról kötelesek
egymást haladéktalanul értesíteni. Ezen adatváltozások, a Felek kölcsönös és hivatalos
tájékoztatásán kívül, nem teszik szükségessé a Megállapodás módosítását. A kijelölt
kapcsolattartók a Megállapodásban foglalt kérdésekben a Felek képviselöjének minősülnek.

17. A Felek megállapodnak, hogy a Megállapodásban foglalt együttműködési területeken
elért közös eredményeiket és azok kommunikációját összehangolják, azt előzetesen
egyeztetett módon saját kiadványaikban, vagy egyéb fómmon megjelenítik. A Felek
rögzítik hogy egyéb, közös területeket érintő kérdésekben is egyeztethetnek a nyilvánosság
megfelelö biztosítása, tájékoztatása és a tájékoztatással kapcsolatos eszközök megválasztása
érdekében.

18. A Felek kijelentik, hogy a Megállapodás megfelelö teljesítése érdekében
haladéktalanul tájékoztatják egymást a teljesítést befolyásoló eseményekröl, tényekröl.

19 A Felek szükség szerint szakmai egyeztetés keretében értékelik a Megállapodásban
foglaltak érvényesülését, valamint felülvizsgálják az együttműködés eredményességét,
hatékonyságát.

IV. Záró rendelkezések

20. A Felek a Megállapodás aláírásával elismerik, hogy tevékenységüket a hatályos
jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett folytatják.

21. A Megállapodás szerinti kommunikáció a Felek között írásban, elektronikus
levélváltás útján, a kijelölt kapcsolattartókon keresztül történik. Az együttműködés során,
egymás munkájának elösegítése és a Megállapodás minél hatékonyabb teljesíthetösége
érdekében törekednek az elektronikus úton történő kommunikációra.

22. A Megállapodás a mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba és határozatlan idöre
szól. Mindkét Fél a Megállapodás hatályos szövegét a saját honlapján hozzáférhetövé teheti.

L-_GDPR:_AZ EUROPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27. ) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről^és az ilven'adatok
szabad, áramlásáró1' valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezésér0l"(áftalano^adatvédrfmi
rendelet).



Egyidejűleg a Felek között 2018. szeptember 12-től hatályos Együttműködési megállapodás
hatályát veszti.

23. A Felek vállalják, hogy a Megállapodás módosítása iránti igény felmerülte esetén,
soron kívül egyeztetnek, illetve szükség szerint a Megállapodásban foglaltakat
felülvizsgálják

24. A Megállapodás felülvizsgálatát és módosítását a Felek bármelyike jogosult írásban
kezdeményezni, azonban a kapcsolattartó személyek önállóan nem jogosultak olyan
nyilatkozat megtételére, amely a Megállapodás módosulását eredményezi.

25. A Megállapodást a Felek indokolás nélkül a másik Félhez címzett írásbeli
nyilatkozattal, egyoldalúan megszüntetheti. A felmondás ideje 30 nap, a felmondási idö a
felmondásról szóló értesítés kézbesítését követő napon kezdödik

26. A Felek megállapodnak, hogy a Megállapodással és annak teljesítésével kapcsolatos,
vagy az egymásról, különösen egymás működéséröl, szervezetéről tudomásukra jutott,
birtokukba került információt az Infotv. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelöen kezelnek.

27. A Felek rögzítik, hogy a Megállapodás keretében folytatandó együttműködés nem
eredményezheti ajogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörük módosítását, illetöleg
nem érinti ajogszabályban meghatározott feladataik ellátásáért fennálló felelösségüket.

28. A Felek kijelentik, hogy a Megállapodásban foglaltak végrehajtása költségvetési
vonzattal nemjár.

A Megállapodás 2 (kettö) egymással megegyező eredeti példányban készült, amelyböl 1 -1
példány a Feleket illeti meg.
A Megállapodást a Felek képviselői annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag íiják alá.

Budapest, 2021. 0S. ^&, Budai
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