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EGYÜTTMŰKÖDÉSIMEGÁLLAPODÁS
amely létrejött

egyrészről a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 1134 Budapest, Váci út 37., adószám: 26698180-2-41, cégjegyzékszám: 01-10140237 képviseli dr. Fullajtár Gergely vezérigazgató, a továbbiakban: DKÜZrt. vagy Fél),
másrészről a Közbeszerzési Hatóság (székhelye: 1026 Budapest, Riadó u. 5., adószám:

15329190-2-41, képviseli: dr. Kovács Lászlóelnök, a továbbiakban: Hatóságvagy Fél),
- a továbbiakban együttesen Felek - között, az alulírott napon éshelyen, az alábbiakban rögzített
feltételekkel.

Preambulum

A Hatóság kiemelt céljának tekinti a jogalkalmazók munkájának, jogkövető magatartásának
támogatását a közbeszerzések terén, melynek keretében nagy hangsúlyt fektet a
közbeszerzésekben érintett szervezetekkel,

állami szervekkel

való szoros szakmai

együttműködésre. E célok elérése végett a DKÜZrt. és a Hatóság a jelen megállapodásban (a
továbbiakban: Megállapodás) foglaltak szerint - hatékony együttműködés keretében előmozdítja egymás munkájának kölcsönöstámogatását.
A Hatósága közbeszerzéseh-őlszóló2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt. ) 187. §
(2) bekezdés d), e) és s) pontjában meghatározott statisztikai tevékenysége ellátásával jó
minőségű statisztikai információk nyilvánosságra hozásával kívánja elősegíteni a közvélemény,
és a hazai gazdasági és az állami szervezetek, illetve az Európai Unió intézményeinek a
tárgyilagostájékoztatását.

A hazai közbeszerzésekkel kapcsolatos hivatalos statisztikákat a Hatóság többféle felületen

rendszeres idöközönkéntközzéteszia nyilvánosság számára,ezzel is hozzájárulvaahhoz,hogy
a hazai közbeszerzések statisztikáiról való tájékoztatás időszerűsége és hozzáférhetősége
folyamatosan megvalósuljon, összhangban a Kbt. 187. § (2) bekezdés s) pontjában foglalt

feladatokkal. A Kbt. által meghatározott kötelezö feladatokon túlmenően a Hatóság arra
törekszik, hogy az általa készített statisztikai kimutatások és elemzések révén a különböző

szervezetektől érkezett statisztikai tárgyú megkeresésekre minél átfogóbb választ adva segítse
az adott évrevonatkozógazdaságielemzésekelkészítését.
I. A Megállapodás célja és tárgya

1.
Felek megállapodnak abban, hogy a közös cél megvalósítása érdekében
együttműködnek - egyfelől a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a
Digitális Kormányzati Ugynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati
informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.)
Korm. rendelet alapján végzett a központosított (köz)beszerzés céljánakmegfelelö szempontok
és követelmények beszerzési eljárás tervezése és megvalósítsa során történő érvényesítésének
elösegítése - másfelől -, a Hatóság Kbt. -ben elöírt statisztikai tevékenységével kapcsolatos
feladatellátás támogatása érdekében. Ennek keretein belül a Felek

a)
a másikFélszakterületeiheztartozótárgyújogszabályokértelmezésével,a joggyakorlat
alakulásával kapcsolatos szakmai konzultációkat kezdeményezhetnek; erre irányuló
megkeresés esetén közremüködneka másik Fél szakterületeiheztartozó kérdésekszakszerű
megválaszolásában, a kiadni tervezett útmutatók, állásfoglalások, egyéb tájékoztatások
tartalmának megfelelö kialakításában, valamint a másik Fél szakterületeit is érintő
jogszabálytervezetekvéleményezésében;
b)
azon útmutatók kialakítása során, amelyek témájában vagy tartalmában érintik a DKU
Zrt. közfeladatait, a Hatóságvállalja, hogy a másik Fél bevonásával előkészíti a tárgyi útmutató

tervezetét, melyet a közbeszerzésekrőlszóló2015. éviCXLIII.törvény(atovábbiakban:Kbt.)
183. § c) pontjának megfelelően a közbeszerzésekért felelős miniszterrel egyeztet, és az
egyeztetett útmutató tervezetét a Hatóság keretében müködőTanács elé terjesztijóváhagyásra;

c)

közösen szervezett konferenciákat, képzéseket, műhely-beszélgetéseket és szakmai

rendezvényekettarthatnak;
d)

oktatások, képzések vagy konzultációk formájában tapasztalatcserét biztosíthatnak az

érintett szakemberek között, igény esetén - a müködési körükhöz igazodóan - a Felek
munkatársai közreműködhetnek célzott és gyakorlatspecifíkus továbbképzési tematika, képzési
anyagok megszerkesztésében, összeállításában;
e)

fígyelemmel kísérik és szakmai eszközökkel támogatják a fenntartható, különösen a

kömyezetvédelmi szempontokat és innovatív megoldásokat is alkalmazó közbeszerzési
gyakorlat elterjesztését. Az együttműködés keretében a Hatóság vállalja, hogy szakmai

rendezvényei során bemutatja a közbeszerzések központosított rendszere révén elért
eredményeket, beszerzések során alkalmazott és alkalmazható jó megoldásokat, beszerzési
módszereket, illetve a különböző fórumokon felhívja az ajánlatkérők fígyelmét a

közbeszerzések központosításának előnyeire, ezzel a közbeszerzések átláthatósága,
monitorozhatósága, nyilvánossága mind szélesebb körü érvényesülésének lehetöségére,
valamint a központosított beszerzési eljárások további társadalmi és gazdasági előnyeire.
2.
Felek megállapodnak, hogy a DKU Zrt. a működésévelösszefüggésben a központosított
beszerzések eredményként keletkezett és a DKU Zrt. által müködtetett, a beszerzéseket
támogató informatikai rendszerben már rendelkezésre álló, a jelen pontban nevesített

adatcsoportbatartozóadatokátadásával,illetve - a Hatóságkülön,erre irányulókéréseesetén,
a Felek által esetenként egyeztetett, a DKU Zrt. által meghatározott körben és módon - a

rendszerből kinyerhető további adatokkal és információkkal kapcsolatos kérdésekben, a
Hatóságszámáraszakértőisegítséget nyújt.
A Megállapodás hatályba lépése napján az átadással érintett adatcsoportok/adatok:
a DKÜZrt. által kezelt, az év bármely napján (hatályos, azaz) aktív idöszakban lévő
keretmegállapodások száma, értéke;
az említett keretmegállapodások beszerzési tárgya szerint érintett termékcsoportok
(hardver, szoftver) szerinti bontásban;
az említett keretmegállapodások forgalmi adatai (visszaigazolt megrendelések)
termékcsoportok szerinti bontásban;
versenyújranyitás eredményeként lefolytatott beszerzési eljárás időszükségletének az

átlaga, ("átfutási idő": az eljárást megindító felhívás megküldésénekaz idöpontja és a
szerződéskötés időpontja között eltelt idö).

3.

A 2. pontban hivatkozott adatátadás feltételei következők:
a) Az adatok kigyűjtése és összerendezése éves bontásban történik.

b) Az adatok felhasználási célja statisztikai jellegü, az adatokból készített
statisztikákat a Hatóság publikussá teheti, minden esetben a DKÜZrt. előzetes,
írásbelijóváhagyása alapján.

c) Az adatok átadásánakgyakoriságaévi egy alkalom, melynek határideje- a felek
kapcsolattartóinakettől eltérőmegállapodásahiányában- minden évjanuárhónap
10. napja.

d) A Megállapodásalapjántörténőelsőadatátadás- a Felekerrevonatkozókifejezett
megállapodása alapján - a 2020. és a 2021. évre vonatkozó adatokat is magában

foglalja. Az adatátadáshatáridejea Megállapodáshatálybalépésétkövető 10. nap.
e)

Az adatok átadása ".xlsx" formátumú elektronikus dokumentum formában történik.

4. A Felek rögzítik, hogy a Megállapodás alapján folytatott konzultációk és a szakmai
kérdésekbentörténöegyeztetésektárgyakizárólagáltalánosjogkérdéslehet.Nemtartanaksem
konzultációt, sem szakmai egyeztetést folyamatban lévőjogorvoslati ügyben vagy a Hatóság
előtt folyamatbanlévőeljárásügyében,különöstekintettel a Kbt. 188. §(64. §), 103. §, illetve
187. § (2) bekezdésj) pontjában foglalt eljárásokra.

5. A HatóságaKormány által az 1328/2020. (VI. 19.) számúKorm. határozattalelfogadott, a
2020-2022 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia (a

továbbiakban: Stratégia), valamint az ahhoz kapcsolódó intézkedési terv végrehajtását
szakpolitikaieszközeiveltámogatja,valamint sajátstratégiájábankiemelt helyen szerepelteti a
korrupciómegelőzést.A DKU Zrt. vállalja, hogy a Hatóságjelen pontban foglalt céljának a
megvalósulásáta közfeladataiellátásasorántámogatja.
6. A Felek vállalják, hogy a hatékony és szolgáltató jellegű tevékenységük folyamatos
fejlesztése érdekébenrendszeresen megvizsgáljákaz együttműködéslehetséges területeit és
adott esetben kezdeményezik az együttműködés új formáinak kidolgozását. Felek célul tüzik

ki, hogy tájékoztatják egymást azon tevékenységükröl, amely a másik Fél jogalkalmazási
munkájátsegíthetí.
II. Egyéb rendelkezések

1. A FelekMegállapodásteljesítése sorána mindenkorhatályosjogszabályokrendelkezéseinek
betartása mellettjámak el.
2. A Felek vállalják, hogy a Megállapodásban foglalt együUmüködési területeken elért közös

eredményeik kommunikációját összehangolják, ezen eredményeket előzetesen egyeztetett
módon saját kiadványaikban vagy egyéb fórumon megjelenítik.
A Felek rögzítik, hogy egyéb, közös területeket érintő kérdésekben is egyeztethetnek a
nyilvánosság megfelelő biztosítása, tájékoztatása és a tájékoztatással kapcsolatos eszközök
megválasztásaérdekében.
3. A Megállapodás szerinti kommunikáció a Felek között írásban, elektronikus levélváltás
útján, a II. 5. pontban megjelölt kapcsolattartókon keresztül történik. Az együttműködés során
egymás munkájának elösegítése és a Megállapodás minél hatékonyabb teljesíthetősége
érdekében törekednek az elektronikus úton történö kommunikációra.

4. A Felek vállalják, hogy a Megállapodás teljesítését befolyásoló minden lényeges

körülményről- kapcsolattartóikútján- egymásthaladéktalanultájékoztatják.
5. Felek részérőlkapcsolattartásrajogosultak:
a) a Hatóság részéről:
Név:

Tel:
E-mail:

b) a DKÜZrt. részéről:
Név

Tel:
E-mail:

Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyénekmódosítása nem minősül a Megállapodás
módosításának. A kapcsolattartó személyét az érintett Fél képviseletére jogosult személy
bármikormódosíthatja a másikFélkijelölt kapcsolattartójaszámáraküldöttelektronikus levél
útján.

6. A Felekmegállapodnakabban,hogy habármelyikFélhezközérdeküadatigénylésérkezik a
tárgyi együttműködéstérintöen,akkormindkétFél az információsönrendelkezésijogról és az
információszabadságrólszóló2011. évi CXII. törvény (Infotv.) vonatkozó rendelkezéseinek
megfelelőenjárel. A Felekvállaljáktovábbá,hogya közérdekűadatszolgáltatásirántiigényről
a másikFelet írásban tájékoztatják,valamint az adatszolgáltatásteljesítésével összefiiggésben
is együttműködnek.

7. A Felek megállapodnak,hogy a Megállapodássalés annakteljesítésével kapcsolatos, vagy
az egymásról, különösen egymás működéséröl, szervezetéről tudomásukra jutott, birtokukba
került információt az Infotv. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kezelnek. A Felek az

együttműködésük teljesítése során vagy azzal összetíüggésben tudomásukra jutott személyes
adatokat, üzleti titkot, továbbámás törvény által védett titkot, adatot, infonnációt,kötelesek
megőrizni és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket betartani. A Megállapodás bármely
okból történö megszűnése esetén jelen pontban foglalt kötelezettségek korlátlan ideig,
változatlanul fennállnak.

8. Felek a Megállapodásban szereplő személyes (kapcsolattartási) adatokat a GDPR elöírásait
betartva, a Megállapodáshatálya alatt kezelik, az adatkezelésjogalapja a GDPR 6. cikk (1)
bekezdése) pontja.
9.

Felek rögzítik, hogy a Megállapodás keretében folytatandó együttmüködés nem

eredményezheti a jogszabálybanmeghatározott feladat- és hatáskörükmódosítását, illetöleg
nem érinti ajogszabályban meghatározott feladataik ellátásáért fennálló felelösségüket.

10. Felek a Megállapodásteljesítésével kapcsolatban felmerülő költségeiket maguk viselik,
egymássalszembenMegállapodásbóleredőenigénnyelnem lépnekfel.

' GDPR: AZ EURÓPAIPARLAMENT ÉSA TANÁCS(EU) 2016/679 RENDELETE(2016. április 27.) a természetes
személyekneka személyesadatokkezelésetekintetébentörténővédelmérölésaz ilyen adatokszabadáramlásáról,valamint a
95/46/EKirányelvhatályonkívül helyezéséröl(általánosadatvédelmirendelet).

11. A Megállapodása mindkétfél általi aláírás napjánlép hatálybaéshatározatlanidőre szól.
A Felek vállalják, hogy a Megállapodás módosítása iránti igény felmerülte esetén soron kívül

egyeztetnek, illetve szükség szerint a Megállapodásban foglaltakat felülvizsgálják A
Megállapodás felülvizsgálatát és módosítását a Felek bármelyike jogosult írásban
kezdeményezni, azonban a kapcsolattartó személyek önállóannemjogosultak olyan nyilatkozat
megtételére, amely a Megállapodás módosulását eredményezi.

12. A MegállapodástbármelyikFéla másikFélhezintézettírásbeli nyilatkozattal, egyoldalúan
megszüntetheti.
13. A Megállapodás megszűnik a felmondásról szóló értesítés kézbesítését követő napon.
14. Mindkét Fél a IVIegállapodás hatályos szövegét- a 11. 5. pontban rögzített személyes adatok
kitakarása mellett - a saját honlapján hozzáférhetővéteheti.

15. Felek rögzítik, hogy Megállapodáselektronikus okiratkéntkészültés azt Felek képviselői
elektronikus úton írják alá.

16. A Megállapodást a Felek képviselöi annak elolvasását és értelmezésétkövetően, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Budapest, az elektomkus aláírás tanúsítványa
szerinti időpontban
aláírta:
Dr. Kovács László
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