EGYÜTTMŰKÖDÉSIMEGÁLLAPODÁS
amely létrejött

egyrészről/a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadságtér9.; adószám:

10011953-2-44,képviselő:Dr.MatolcsyGyörgyelnök,a továbbiakban:MNBvagyFél)/
másrészről, a Közbeszerzési Hatóság (székhelye: 1026 Budapest/ Riadó u. 5., adószám:

15329190-2-41,képviseli:Dr.KovácsLászlóelnök,a továbbiakban:HatóságvagyFél),
- a továbbiakban együttesen: Felek - között, alulírott napon és helyen, az alábbiakban
rögzített feltételekkel
Preambulum

A Hatóságkiemelt céljánaktekinti a jogalkalmazók munkájának, jogkövetö magatartásának
támogatását a közbeszerzések terén, melynek keretében nagy hangsúlyt fektet a
közbeszerzésekben érintett szervezetekkel, állami szervekkel való szoros szakmai

együttműködésre. E célok elérése végett az MNB és a Hatóság a jelen megállapodásban

foglaltak szermt - hatékony együttműködés keretében - előmozdítja egymás munkájának
kölcsönös támogatását.

I. A megállapodás célja éstárgya

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a közöscélokmegvalósítása érdekében:

a) a másik, vagy mindkét Félszakterületeit érintőáltalánosjogalkalmazási kérdésekben
azok megvitatása, jogértelmezési kérdések egyeztetése, az együttműködés során
felmerülő szakmai és gyakorlati kérdések üsztázása érdekében konzultádókat
kezdeményezhetaek;

b) erre irányuló megkeresés esetén közreműködnek a másik Fél feladat-és hatáskörét
érmtőjogszabálytervezetek véleményezésében;

c) erre irányulómegkeresés eseténközreműködneka másikFélszakterületeihez tartozó
kérdésekszakszerűmegválaszolásában;

d) közreműködnek a kiadni tervezett útmutatók, állásfoglalások, egyéb tájékoztatások
tartalmának megfelelő kialakításában.

Azon útmutatók kialakítása során, amelyek témájában vagy tartalmában érintik a
MNB szakfeladatait/ a Hatóságvállalja/ hogy a másik Fél bevonásával előkészíti a

tárgyiútmutatótervezetét,melyeta közbeszerzésekrőlszóló2015.éviCXLIII.törvény
(a továbbiakban: Kbt.) 183. § c) pontjának megfelelően a közbeszerzésekért felelős

mmiszterrel egyeztet/ ésazegyeztetett útmutatótervezetéta KözbeszerzésiHatóság

keretébenműködőTanácseléterjesztijóváhagyásra;
e) közösenszer^ezett konferenciákat/ képzéseket tarthatnak;

f) figyelemmel kísérik ésközreműködneka fenntartható, különösena környezetbarátés
innovációs közbeszerzési gyakorlat elterjesztésében, valamint az együttműködés
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keretében a Hatóság váUalja/ hogy a példaértékű közbeszerzési magatartások
elterjesztése érdekében különböző fórumokon felhívja az ajánlatkérők figyelmét a
közbeszerzési eljárás során a fenntarthatósági követelmények szélesebb körű
alkalmazásának előnyeire, az MNB vállalja, hogy az általa ismert fenntartható }ó
gyakorlati példákról a Hatóságot tájékoztatja és törekszik a fenntartható megoldások
gyakorlatbantörténőmegvalósítására;
g) oktatások, képzésekvagy konzultációk formájábantapasztalatcserét biztosíthatnak az
érintett szakemberek között, különös tekintettel a fenntartható közbeszerzésekkel

kapcsolatos információkra, igény esetén a Hatóság munkatársai közreműködhetnek
célzott és gyakorlatspecifikus
továbbképzési tematika, képzési anyagok
kialakításában.

2. A Felek rögzítik, hogy a jelen megáUapodás alapján folytatott konzultációk és a szakmai
kérdésekbentörténőegyeztetések tárgyakizárólagáltalánosjogkérdéslehet. Nem tartanak
sem konzultációt, sem szakmai egyeztetést folyamatban lévőjogorvoslati ügyben, vagy a
Hatóság előtt folyamatban lévő eljárás ügyében/ különös tekintettel a Kbt. 188. § (64. §),
103. §/ Ületve187. § (2) bekezdés]) pontjábanfoglalt eljárásokra.
3. A Felek megáUapodnak abban/ hogy a Kormány által az 1328/2020. (VI. 19. ) számúKorm.
határozattal elfogadott/ a 2020-2022 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti
Korrupcióellenes Stratégia (a továbbiakban: Stratégia), valamint az ahhoz kapcsolódó
mtézkedési terv végrehajtását szakpolitikai eszközeikkel támogatják/ valamint saját
stratégiájukban kiemelt helyen szerepeltetik a korrupciómegelőzést. Ennek keretében a
Felek kölcsönösen felajánlják együttműködésüket a Stratégia végrehajtásáért felelős
személyeknek/ illefrve szervezeteknek/ váUalják továbbá, hogy különösen a Stratégia
intézkedési tervének 12. pontjában rögzített feladatok végrehajtásában közreműködnek.
II. Egyébrendelkezések
1. A Felek jelen megállapodás teljesítése során a mindenkor hatályos jogszabályok
rendelkezéseinek betartása meUett jámak el.

2. A Felek vállalják, hogy a megáUapodásban foglalt együttműködési területeken elért közös
eredményeikkommunikációjátösszehangolják,ezen eredményeketelőzetesenegyeztetett
módon saját kiadványaikban vagy egyéb fórumon megjelenítik. A Felek rögzítik, hogy
egyéb, közös területeket érintő kérdésekben is egyeztethetnek a nyüvánosság megfelelő
biztosítása, tájékoztatása és a tájékoztatással kapcsolatos eszközök megyálasztása
érdekében.

3. A jelen megállapodás szermti kommunikáció a Felek között írásban elektromkus
levélváltás útján, a 6. pontban meghatározott kapcsolattartókon keresztül történik. E
körben, egymás miuikájának elősegítése és a megállapodás minél hatékonyabb
teljesíthetősége érdekébentörekednekaz elekta-onikusútontörténőkommunikációra.

A Feleka kapcsolattartók személyében/iUetve elérhetőségeibenbekövetkezett változásról

haladéktalanulírásban/ lehetőlegelektronikus útonértesítik egymást.
4. A Felek vállalják/ hogy a megállapodás teljesítését befolyásoló minden lényeges
körülményrőlegymásttájékoztatják.

5. Felek vállalják/ hogy a másik Féltőlérkezőmegkeresésnek határidőben, ennek hiányában
legkésőbb harminc (30) napon belül eleget tesznek.
6. Felek részérőlkapcsolattartásra jogosultak:
a) a Hatóságrészéről:
Név:
Tel:.

- -

E-mail:

b) az MNB részéről:
Név;
TeLE-mail:

7.

A FelekmegáUapodnakabban,hogyhabármelyikFélhezközérdekűadatigénylésérkezik
a tárgyi együttműködést érintően, akkor mindkét Félazinformációs önrendeü<ezésijogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv. ) vonatkozó
rendelkezéseinek megfelelően jár el. A Felek vállaljak továbbá/ hogy a közérdekű
adatszolgáltatás iránti igényről a másik Felet haladéktalanul, legkésőbb 8 napon belül

írásban tájékoztatják/ valamint az adatszolgáltatás teljesítésével összefüggésben is
együttműködnek. Felek a jelen megáUapodásban szereplő személyes (kapcsolattartási)
adatokata GDPRielőírásait betartva, a Megállapodáshatályaalattkezelik/ az adatkezelés
jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdése) pontja.

Felek rögzítik, hogy a jelen megáUapodás keretében folytatandó együttműködés nem
eredményezheti a jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörük módosítását,
illetőleg nem érinti a jogszabályban meghatározott feladataik eUátásáért fennáUó
felelősségüket.

9. Felek a jelen együttműködési megáUapodás teljesítésével kapcsolatban felmerülő
költségeiket maguk viselik, egymással szemben jelen együttműködési megállapodásból
eredően igénnyel nem lépnek fel.

' GDPR: AZ EURÓPAIPARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27. ) a
természetes személyeknek a személyes adatokkezelésetekintetében történövédelmérölésazilyen adatokszabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK ü-ányelv hatályon kívül helyezéséröl (általános adatvédelmi rendelet).
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10. Felek vállalják/ hogy jelen együttműködési megállapodást szükség esetén az
együttműködés gyakorlata során szerzett tapasztalataik alapján felülvizsgálják és
módosítják.
11. A jelen megállapodás a Felek között - eltérő időpontban történő aláírás esetén az utóbb
aláíró fél - az aláírás napjánjön létre éshatározatlan időre szól.
12. Jelen megállapodást bármelyik Fél a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, indoklás
nélkül a nyüatkozatban megjelölt határnappal egyoldalúan megszüntetheti.
13. Felek a jelen megáUapodás hatályos szövegét - a II. 6. pontban rögzített személyes adatok
kitakarása mellett/ a hatályba lépéstől számított 30 napon belül - a saját honlapjukon
hozzáférhetővé teszik.

14. A jelen megállapodás 4 (négy)/ egymással megegyező eredeti példányban készült,
amelyből 2 (kettő) példányaz MNB-t 2 (kettő) példány pedig a Hatóságotilleü.
15. A jelen megállapodást a Felek képviselői annak elolvasását ésértelmezésétkövetően, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólagírják alá.

Budapest/2020.december" ^-"

Budapest/ 2020. december "jii"

-^
Másvaí Nemzeti Bank

képviseli
Dr. Matolcsy György
elnök

