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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(a 2. számú módosítással egységes szerkezetben)

amely létrejött

egyrészről a Gazdasági Versenyhivatal (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca
5. ; adószám: 15325275-1-41, képviseli: Rigó Csaba Balázs, elnök, a továbbiakban:
GVH)/

masrészről^a^Kozbeszerzési Hatóság (székhelye: 1026 Budapest, Riadó u. 5,
adószám: 15329190-2-41, képviseli: dr. Kovács^ László, elnök/~a" tovabbiakban;
Hatóság)/

- a továbbiakban együtt Felek - között, alulírott napon és helyen/ az alábbiakban
rögzített feltételekkel.

Preambulum

A Hatóság kiemelt célj-ának tekinti a jogalkalmazók munkájának támogatását a
közbeszerzések terén/ melynek keretében nagy hangsúlyt fektet a közbeszerzésekben
érintett szen.ezetekkel/ állami szervekkel való szoros szakmai együttműködésre. A
GVH kiemelt célja a gazdasági hatékonyságot és a társadalmi felemelkedést szolgáló
piaci verseny fenntartásához fűződő közérdek védelme. E célok közös elérése végett
a Hatóság és a GVH a jelen együttműködési megállapodásban foglaltak szerinti
hatékony együttműködés keretében elősegíti egymás törvényben rögzített
feladatainak kölcsönös támogatását, a közbeszerzések során a verseny tisztaságának,
átiáthatóságának és nyilvánosságának biztosítása révén a közpénzek átiátható,
tisztességes és hatékony felhasználásának előmozdítását/ valamint az ajánlatkérő és
ajánlattevő szervezetek közbeszerzési eljarás során tanúsított magatartása
jogszerűségének előmozdítása érdekében folytatott tevékenységét.

I. A megállapodás célja és tárgya

1. A Felek megállapodnak abban/ hogy a közös célok megvalósítása érdekében:
a) a másik Fél szakterületeihez tartozó tárgyú jogszabályok értelmezésével, a

joggyakorlat alakulásával kapcsolatos szakértői vagy vezetői konzultációkat
tarthatnak/ ennek keretében közreműködhetnek a másik Fél feladatkörébe
tartozó kérdések szakszerű megválaszolásában, a kiadni tervezett útmutatók.
állásfoglalások, egyéb tájékoztatások tartalmának megfelelő kialakításában, a



másik Fél feladatkörét érintő jogszabály tervezetek véleményezésében; az
útmutatók kialakítása során a Hatóság a másik Fél bevonásával előkészíti a
tárgyi útmutató tervezetét/ amelyet a közbeszerzésekről szóló 2015. évi

CXLIII. töryény (a továbbiakban: Kbt. ) 183. § c) pontjának megfelelően a
közbeszerzésekért felelős miniszterrel egyeztet, és az egyeztetett útmutató
ter^ezetét a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács elé terjeszti
jóváhagyásra;

b) közösen szervezett konferenciákat, műhely-beszélgetéseket és szakmai
rendezvényeket, képzéseket tarthatnak;

c) közreműködnek a közbeszerzési és versenyjogot érintő magatartások
jogszerűségének biztosítása és elterjesztése érdekében: e célból a Hatóság
vállalja/ hogy a jogszerű közbeszerzési magatartások kialakításának
érdekében - különös figyelemmel a Kbt. 36. § (2) bekezdésében foglaltakra -
különböző fórumokon felhívja az ajánlatkérők figyelmét a közbeszerzési
eljárás során a gazdasági versenyt korlátozó egyes magatartások/ illetve
magatartási nünták tilalmára; e célból továbbá a GVH vállalja, hogy a
tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.
évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt. ) 33. § (4) bekezdésében foglalt
versenykultúra fejlesztésével kapcsolatos tevékenysége során kiemelt
figyelmet fordít az ajánlatkérő és ajánlattevő szervezeteknek a közbeszerzési
eljárás során tanúsított tüalmazott magatartásai, illefr^e ezek felismerésével
kapcsolatos tudásuk és ismereteik bővítésére;

d) a Kbt. 194. § (1) bekezdésében foglaltak szerint/ amennyiben a Felek saját
kezdeményezésükre vagy az információk kézhezvételét követően konkrét
jogsértést vagy rendszerszintű problémát tárnak fel, azokat egymásnak jelzik
az adott esetben szükséges egyéb intézkedések megtétele mellett;

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 versenyfelügyeleti
eljárással összefüggésben/ folyamatban lévő közbeszerzési jogorvoslati ügyben,
illetve a Hatóság előtt folyamatban lévő eljárás bármely ügyében/ így különösen a
Kbt. 64. §/103. §, illetve 187. § (2) bekezdés j) pontjában foglalt eljarásokban.

3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Magyarország Kormánya által elfogadott a
2020-2022 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Kormpcióellenes Stratégia, valamint
az ahhoz kapcsolódó intézkedési teru elfogadásáról szóló 1328/2020. (VI. 19.) számú
Korm. határozat végrehajtását szakpolitikai eszközeikkel támogatják. Ennek
keretében a Hatóság felajánlotta együttműködését az intézkedési ter^ben foglalt
feladatok végrehajtásáért felelős személyeknek/ illet^e szervezeteknek/ amely
felelősökkel történő együttműködést/ a Stratégia eredményes végrehajtása
érdekében/ a GVH is vállalja.



II. Egyéb rendelkezések

1. A Felek jelen együttműködési megállapodás aláírásával elismerik, hogy
tevékenységüket a nündenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartása
mellett folytatják.

2. A jelen együttműködési megállapodás szerinti kapcsolattartás a Felek között
szóban és írásban történik. A Felek ezen túlmenően/ egymás munkájának elősegítése
és az együttműködési megállapodás minél hatékonyabb telj'esíthetősége érdekében
törekednek az elektronikus úton történő koinmunikációra/ amelynek folyamatossága
és biztonsága érdekében koinmunikációs eszköz használata biztosítható a másik Fél
számára.

3. A Felek a jelen együttműködési megállapodás aláírásával magukra nézve
megerősítik a megállapodásban rögzített cél elérése érdekében szükséges szoros
együttműködésüket, amelynek keretében vállalják, hogy a megállapodás teljesítését
befolyásoló minden lényeges körülményt egymással haladéktalanul közölnek.

4. A Felek részéről kapcsolattartásra jogosultak:

a) a Hatóság részéről:

Név:

Tel:
E-mail:

b) a GVH részéről:

Név:

Tel:
E-mail:

5. A Felek megállapodnak abban, hogy ha bármelyik Félhez közérdekű
adatigénylés érkezik az együttműködés tárgyát érintően, akkor mindkét Fél az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infoty. ) vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jár el. A Felek vállalják
továbbá, hogy az előző mondat szerinti közérdekű adatszolgáltatás iránti igényről -
figyelemmel az Infotv. 28. § (2) bekezdésére is - a másik Felet írásban tájékoztatják/
valamint az adatszolgáltatás teljesítésével összefüggésben is együttműködnek.



6. Felek a jelen megállapodásban szereplő személyes (kapcsolattartási) adatokat a
GDPR1 előírásait betartva, a Megállapodás hatálya alatt kezelik, az adatkezelés
jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja.

7. A Felek rögzítik/ hogy a jelen együttműködési megállapodás keretében
folytatandó együttműködés nem eredményezheti a jogszabályban meghatározott
feladat- és hatáskörük módosítását, illetőleg nem érinti a jogszabályban
meghatározott feladataik ellátásáért fennálló felelősségüket.

8. A Felek kijelentik/ hogy jelen együttműködési megállapodás végrehajtása
költség- vagy költségvetési vonzattal nem jár.

9. A jelen - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - együttműködési
megállapodás az aláírás napját követő hónap első napján lép hatályba és
határozatlan időre szól.

10. Jelen megállapodást bármelyik Fél a másik Félhez intézett írásbeli
nyilatkozattal, egyoldalúan megszűntetheti.

11. Mindkét Fél jelen együttműködési megállapodás hatályos szövegét - az
aláírástól számított 30 napon belül - a saját honlapján hozzáférhetővé teszi.

12. A jelen együttműködési megállapodás 4 (négy) darab, egymással szó szerint
megegyező eredeti példányban készült.

13. A jelen együttműködési megállapodást a Felek annak elolvasását és
értelmezését követően/ mint akaratukkal mindenben megegyezőf jóváhagyólag írják
alá.

Budapest, 2020. november " ^/ Budapest, 2020. novem^er , /^."
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' GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekmtetében történö védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).


