EGYÜTTMŰKÖDÉSI
MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött

egyrészről a Honvédelmi Minisztérium (székhely: 1055 Budapest/ Balaton utca 7-11.,

adószám: 15701051-2-51, képviseli: Dr. Vidoven Árpád közigazgatási államtitkár, a
továbbiakban: Minisztérium)/

másrészről a Közbeszerzési Hatóság (székhelye: 1026 Budapest, Riadó u. 5., adószám:
15329190-2-41, képviseli: Dr. Kovács László elnök, a továbbiakban: Hatóság)
- a továbbiakban külön-külön nem nevesítetten: Fél, együttesen: Felek - között, az
alulírott napon éshelyen az alábbiakban rögzített feltételekkel:

Preambulum

A Felek közös szándéka az/ hogy - függetienségük tiszteletben tartása mellett -

szorosabb,

egyenrangú

partneri

együttműködésük növelje jogszabályokban

meghatározott feladataik ellátása és a jogérvényesülés hatékonyságát, továbbá
megteremtse azokat a feltételeket, amelyek alapján kölcsönösen segíthetik egymás
tevékenységét, előmozdíthatják egymás tevékenységének a közvélemény általi
ismertségét és elismertségét. A Hatóság kiemelt céljának tekinti a jogalkalmazók

munkájának támogatását a közbeszerzések terén/ melynek keretében nagy hangsúlyt
fektet a közbeszerzésekben érintett szervezetekkel, állami szervekkel való szoros szakmai

együttműködésre. E célok elérése végett/ valamint a közpénzek kezelésének,
felhasználásának, valamint a nemzeti vagyon kezelésének/ védelmének és
hasznosításának ellenőrzése érdekében Felek a jelen együttműködési megállapodásban
(a továbbiakban: Megállapodás) foglaltak szerint hatékony együttműködés keretében
előmozdítják egymás munkájának kölcsönöstámogatását.
A Megállapodás célja, hogy a Felek együttműködése részleteinek rendezésével a Felek

feladatainak hatékony ellátását, az azok iránti bizalom erősítését és a tisztességes
versenyen, a verseny hatékonyságának előmozdításán alapuló fejlődését szolgálja, és
mindezek érdekében segítse az egységes jogalkalmazást.

A fenti célok elérése érdekében a Felek tevékenységüket érintően az alábbi területeken
fejezik ki együttműködési szándékukat.

A Megállapodás tárgya

1.

A Felek megállapodnak abban/ hogy a közös célok megvalósítása érdekében/

ugyanakkor a Felek függetíenségét tiszteletben tartva:
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a)
a másik Fél szakterületeihez tartozó tárgyú jogszabályok értelmezésével, a
joggyakorlat alakulásával kapcsolatos szakmai konzultációkat tarthatnak/ ennek
keretében közreműködhetnek a másik Fél szakterületeihez tartozó kérdések szakszerű

megválaszolásában/ a kiadni tervezett útmutatók/ állásfoglalások és egyéb tájékoztatások
tartalmának megfelelő kialakításában, a másik Fél szakterületeit is érintő
jogszabálytervezetek véleményezésében; a közbeszerzési tárgyú útmutatói kialakítása
során a Minisztérium feladat- és hatáskörének érintettsége esetén a Minisztérium
bevonásával előkészíti a tárgyi útaiutató 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
Hatóság keretében működő Tanács elé terjeszti jóváhagyásra,
b)
közösen szervezett konferenciákat, képzéseket, műhely-beszélgetéseket és
szakmai rendezvényeket tarthatnak,
c)
oktatások,
képzések vagy konzultációk
formájában tapasztalatcserét
biztosíthatnak az érintett szakemberek között/ igény esetén - a működési körükhöz
igazodóan - a Felek munkatársai közreműködhetnek célzott és gyakorlatspecifíkus
továbbképzési tematika/ képzési anyagok megszerkesztésében/ összeállításában;
d)
figyelemmel kísérik és szakmai eszközökkel támogatják a fenntartható/ különösen
a környezetvédelmi szempontokat és innovatív megoldásokat is alkalmazó
közbeszerzési gyakorlat elterjesztését.
2.
A Felek rögzítik, hogy a konzultációk és a szakmai kérdésekben történő
egyeztetések tárgya kizárólag általános jogkérdés lehet. Nem tartható sem konzultáció,
sem szakmai egyeztetés folyamatban lévő ügyben, így különösen hatósági eljárási vagy
jogorvoslati ügyben/ avagy Hatóság előtt folyamatban lévő eljárás ügyében, különös
tekintettel a Kbt. 64. §, 103. §/ illefr^e 187. § (2) bekezdés j) pontjában foglalt eljárásokra.
3.
A Felek megállapodnak abban, hogy a 2020-2022 közötti időszakra szóló
középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia, valamint az ahhoz kapcsolódó
intézkedési terv elfogadásáról szóló 1328/2020. (VI. 19. ) Korm. határozat 1. melléklete
szerinti intézkedési terv végrehajtását támogatják/ valamint saját stratégiájukban
kiemelt helyen szerepeltetik a korrupciómegelőzést.
I. Fejezet
Az együttműködés területei
1. Közbeszerzési szakmai kérdések ésjogszabály előkészítés:
A Felek vállalják, hogy a közbeszerzési jogszabályok értelmezésével kapcsolatos
konzultációkon túl a felügyeletük alá tartozó tevékenységekre vonatkozó és közös
kérdéseket érintő jogszabályok, illetve azok módosításainak előkészítése és
véleményezése során egymással kölcsönösen együttműködnek azzal, hogy a Felek
közötti munka hatékonyabbá tétele érdekében a mindkét Fél tevékenységét érintő

jogszabályok előkészítése során egymással konzultációt folytathatnak. Ennek keretében
a Felek vállalják, hogy egymás feladat- és hatáskörét együttesen érintö
jogszabálytervezetekre vonatkozóan a közigazgatási egyeztetés keretében tett érdemi
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észrevételeikről lehetőség szerint azoknak a kapcsolattartó útján, elekta-onikus formában
történőmegküldésével egymást tájékoztatják. A Felek vállalják továbbá/hogy azegymás
tevékenységét érintőjogalkotás, illetve jogszabály-módosítás szükségességének észlelése
esetén egymást tájékoztatják, arról egyeztetaiek egymással, és - lehetőség szerint közös kezdeményezéssel fordulnak a jogszabály-előkészítésre jogosulthoz, illetve a
jogalkotóhoz.

2. Információcsere/ adatszolgáltatás:
A Felek megállapodnak abban/ hogy ha bármelyik Félhez olyan közérdekű adatigénylés
érkezik, amely a másik Fél feladat- és hatáskörét érinti/ akkor mindkét Fél az

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jár el. A Felek vállalják továbbá,hogy
a tárgyi együttműködést érintő, a másik Fél feladat- és hatáskörét is érintő közérdekű

adatszolgáltatás iránti igényről a másik Felet elektronikusan tájékoztatják/ valamint az
adatszolgáltatás teljesítésével összefüggésben is együttműködnek. Felek a jelen
Megállapodásban szereplő személyes (kapcsolattartási) adatokat a GDPR1 előírásait

betartva/ a Megállapodás hatálya alatt a személyes adatokat anonimizálva kezelik. A
Felek a másik Fél közreműködésévelkészült dokumentumokat csak a másik Félnek

történőbemutatás után, armak írásbeli hozzájárulásávalhozhatják nyilvánosságra.
3. Az együttműködés egyéb területei

A Felek az együttműködés lehetőségeiről egymással kölcsönösen és folyamatosan
egyezteti-iek és az együttműködés lehetőségeit és formáit folyamatosan és kölcsönösen
alakítják ki. A Felek vállalják továbbá, hogy tájékoztatják egymást azon
tevékenységükről/ amely a másik Féljogalkalmazási munkáját segítheti.
A Felek kijelentik, hogy az egymás tevékenységét érintő szakmai tudományos
tevékenységekről, rendezvényekről/ a Felek tevékenységi körébetartozó programjaikról,
kampányaikról egymást lehetőség szerint előzetesen tájékoztatják/ és törekednek közös
programok, tájékoztató kampányok szervezésére.

A Felek vállalják továbbá,hogy erre irányulóigényeseténkölcsönösenelősegítik egymás
szakmai továbbképzésein és rendezvényein való részvételét a szakmai ismeretek
kölcsönös elmélyítése érdekében.

II. Fejezet
Konzultációk

A Felek jogszabályban előírt és a Megállapodás I. Fejezetében foglalt feladataik megfelelő
ellátása érdekében az alábbiak szerint konzultációkat folytatnak.
' GDPR: AZ EURÖPAIPARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történővédelmérőlés az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséröl (általános adatvédelmi rendelet).
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1. Vezetői konzultációk

A Hatóság elnöke, illetve a Minisztérium vezetői a Felek közötti együttműködés
előmozdítása érdekében bármelyik Fél kezdeményezésére vezetői szintű konzultációt
tarthatnak. A konzultációra a Felek további munkatársakat is meghívhatnak.
2. Szakértőikonzultációk

A Felek által kijelölt kapcsolattartó személyek (a továbbiakban: kapcsolattartók), továbbá
a Felek tárgy szerinti feladatkörrel rendelkező szakmai szer^ezeti egységének
munkatársai bármelyik Félkezdeményezésére rendszeresen szakértői szintű konzultáció
keretében megvitathatják az adott időszakban felmerülő/ mindkét Felet érintő általános
jogalkalmazási tapasztalatokat, valamint az együttműködés során felmerülő szakmai és
gyakorlati kérdéseket.
III. Fejezet
A kapcsolattartás formái, megkeresések teljesítésének határideje

A Felek a kapcsolattartás során az információbiztonság biztosítása érdekében indokolt
esetben elektronikus levelezési forma használatára törekszenek, lehetőség szerint

minősített elektronikus aláírás alkalmazásával. A Felek a Megállapodásban vállalt
adatátadások formájáról (elektronikus/biztonságos zárt adatkapcsolat kialakítása) az
érintett szervezetek informatikai szakterületeinek bevonásával külön egyeztetnek.

A Felek vállaljak/ hogy a másik Fél részéről érkező/ a konzultációra irányuló
megkeresésnek az előzetesen a kapcsolattartók között egyeztetett határidőben, ennek
hiányábanlegkésőbb30 napon belül eleget tesznek. Amennyiben a kérelem tárgya miatt
a határidő nem tartható, úgy a Felek erről haladéktalanul tájékoztatják egymást, és
egyúttal a feladat, vagy a határidőmódosításában állapodnak meg.
IV. Fejezet
Titoktartás, adatvédelem

A Felek a Megállapodásban meghatározott feladataik ellátása során a mindenkor
hatályos titoktartási és az irányadó adatkezelési szabályozókkal összhangban, azok
maradéktalan betartásával járnak el. A Felek az együttanűködés során kötelesek
biztosítani/ hogy a megállapodással összefüggő adatkezeléseik az irányadó adatkezelési
szabályozókkal eljárásaik az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokkal összhangban
legyenek., beleértve az esetlegesen más hatóságnak történő adattovábbítás esetét is/
valamint azt/ hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

szerinti törvény által védett titokhoz és törvény által védett egyéb adat (a továbbiakban
együtt: védett adathoz) fűződőérdekek ne sérüljenek.

A Felek a másik Fél közreműködésével készült dokumentumokat csak a másik Félnek

történőbemutatás után, annak írásbeli hozzájárulásávalhozhatják nyilvánosságra.

V. Fej'ezet

Az együttműködési megállapodás felülvizsgálata és a kapcsolattartók kijelölése

A Felek vállalják, hogy a Megállapodást szükség szerint - így különösen az
együttműködést érintő jogszabályi rendelkezések változása esetén az
együttműködésük gyakorlata során szerzett tapasztalatok alapján felülvizsgálják, és
szükség szerint módosítják.

A Felek a Megállapodás aláírását követően haladéktalanul kijelölik a Megállapodásban
rögzített feladataik végrehajtását végző személyeket, ideértve valamennyi - szükség
eseténtöbb- kapcsolattartó ésnyilatkozattételre jogosult személyt. Feleka Megállapodás
aláírását követően a kijelölt személyekről és elérhetőségükről (név/ szervezeti egység és
beosztás, hivatali telefonszám és e-mail cím)/ illetve ezek változásáról a többi Felet

haladéktalanul elektronikus levélben (e-mail), az alábbi levelezési címeken tájékoztatni
kötelesek:

a Honvédelmi Minisztérium Togi Főosztály Magánjogi osztály részéről:
név:

e-mail:
telefon.

valamint

a

Honvédelmi

Minisztérium

Védelemgazdasági

Hivatal,

mint a

honvédelmi tárca Központi Beszerző Szerve részéről:
nev:

e-mail:
telefon:

a KözbeszerzésiHatóságrészéről:
név:

e-mail:
telefon:

A kapcsolattartók nevét és elérhetőségét (értesítési cím, telefonszám/ e-mail cím)
kölcsönösen megküldik egymásnak.

A kapcsolattartás során megyalósuló adatkezeléssel összefüggésben/ a Felek saját és
egymás kapcsolattartói részére tájékoztatást nyújtanak az adatkezelés lényeges
ismérveiről, az érintettek jogairól.

A Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartásra jogosult személyekben történő változás nem
igényli a Megállapodás módosítását. A Felek szervezetükön belül biztosítják, hogy az
együttműködés a kapcsolattartókon keresztül valósuljon meg, és a kapcsolattartók
gondoskodjanak az érintett szervezeti egységek szükség szerinti bevonásáról.

VI. Fejezet

Zárórendelkezések

1.
A Megállapodás határozatian időre szól és a mindkét Fél általi aláírás napját
követő napon lép hatályba azzal, hogy amennyiben az aláírás nem egyszerre történik,
úgy a hatályba lépés napja az utóbb megtett aláírás napja.
2.
A Megállapodást bármelyik Fél jogosult egyoldalú írásbeli nyilatkozattal 30
(harminc) napos felmondási idővel megszüntetni.
3.
A Felek a Megállapodás aláírásával elismerik, hogy tevékenységüket a mindenkor
hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett folytatják.
4.
A Megállapodás szerinti kommunikáció a Felek között írásban történik. Felek ezen
túlmenően/ egymás munkájának elősegítése és a Megállapodás minél hatékonyabb
teljesíthetösége érdekében törekednek az elektronikus úton történő kommunikációra. A
Felek a Megállapodás aláírásával magukra nézve megerősítik a megállapodási cél elérése
érdekében szoros együttműködési kötelezettségüket/ melynek keretében kötelesek a
Megállapodás teljesítését befolyásoló minden lényeges körülményt egymással
haladéktalanul közölni.

5.
Felek rögzítik/ hogy a Megállapodás keretében folytatandó együttműködés nem
eredményezheti a jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörük módosítását,
illetőleg nem érinti a jogszabályban meghatározott feladataik ellátásáért fennálló
felelősségüket.
6.
jár.

Felek kijelentik/ hogy a Megállapodás végrehajtása költség\^etési

vonzattal nem

7.
Felek a Megállapodás hatályos szövegét - a személyes adatok kitakarásával - a
saját honlapjukon hozzáférhetövétehetik.
8.
A Megállapodás 7 (hét) számozott oldalból áll és 4 (négy)/ egymással szó szerint
megegyező eredeti példányban készült, amelyből 2 (kettő) példány a Minisztériumot 2
(kettő) példány pedig a Hatóságot illeti meg.

9.

A Megállapodást a Felek képviselői annak elolvasását és értelmezését követően,

mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólagírják alá.

Budapest, 2022. ^t^-

Budapest/ 2022.

.

^L. ^-

^ \^li

/ <^v'^.-rl;^y

Közbeszerzésí Hatós^g
képviseli
dt. Kovács Lés^ló

elnök

/^ ^-.. _.. ^.^
^A-. --^
/'^ .^--.^... ^s^-^^^...^......^.^----

í >"

^

^nvlc
H^nvÍ^l^ni

^J
,

Minisztérium

/S^épviseli

^ Dr. Vido^&yÁrpád
közigazgatási
ct:
^.

államtitkár

Jogi záradék:
A Megállapodás a polgári anyagi jog

szabályainakmegfelel.

^\ ^^'/'^
BudaR<&t%Q22;^,'^\
Ü'.c,^'
:. Udfárdi Eflxtíe ezredes

\°^M Jogi^ósztály
lyvezető

