EGVÜTTMűKönÉSIMEGÁLLAPonÁs

amely létrejött
egyrészről a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, akinek a
tevékenységét - a konnányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 20. § (2)
bekezdése és a Konnány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Konn.
rendelet 150. §-a alapján - a Miniszterelnöki Konnányiroda (székhely: 1055 Budapest,
Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15838832-2-41, képviselő: Bártfai-Mager Andrea tárca
nélküli miniszter) segíti (a továbbiakban: NVTNM),
másrészről a Közbeszerzési
Hatóság
(székhelye:
1026 Budapest, Riadó u. 5.,
adószám: 15329190-2-41, képviseli: Rigó Csaba Balázs elnök, a továbbiakban: Hatóság),
együttesen: Felek - között, az alulírott napon és helyen az alábbiakban rögzített feltételekkel:
Preambulum
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 a Hatóság és az NVTNM jelen megállapodásban foglaltak szerint hatékony
együttműködés keretében előmozdítja egymás munkájának kölcsönös támogatását.
1. A megállapodás

célja és tárgya

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a kőzős célok megvalósítása érdekében:
a) a jogalkalmazók munkáját elősegítendő közös útmutatókat készíthetnek;
b) közösen szervezett konferenciákat tarthatnak, konferenciák és egyéb szakértői
közreműködés keretében együttműködhetnek a közbeszerzési jogi oktatásban;
c) együttműködnek a közbeszerzési szakmai kérdésekben, amelynek keretében a
közbeszerzési jogszabályok értelmezésével kapcsolatos konzultációkat tarthatnak;
d) a közös célok eléréséhez kapcsolódó szabályozási kérdésekben állást foglalhatnak,
módosításokra javaslatokat tehetnek;
e) a Hatóság független szervként segítséget nyújthat az NVTNM részére, amennyiben
tevékenysége végzése során közbeszerzési jogértelmezési kérdése merülne fel
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 jogorvoslati ügyben, avagy Hatóság előtt folyamatban lévő
Oldal 1/3

-

eljárás ügyében, különös tekintettel a Kbt. 64. §, 103. §, illetve 187. § (2) bekezdés j)
pontjában foglalt eljárásokra.

II. Egyéb rendelkezések
1. A Felek jelen megállapodás aláírásával elismerik, hogy tevékenységüket
hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett folytatják.

a mindenkor

2. A jelen megállapodás szerinti kommunikáció a Felek között írásban történik. Felek ezen
túlmenően, egymás munkájának elősegítése és a megállapodás minél hatékonyabb
teljesíthetősége érdekében törekednek az elektronikus úton történő kommunikációra.
3. A Felek a jelen 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.
4. Felek részéről kapcsolattartásra jogosultak:

aj a Hatóság részéról:

bj az NVTNM részéról:

5. A Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodással és annak teljesítéséveI kapcsolatos,
vagy az egymásról, különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott,
birtokukba
került
információt
az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról
szóló 2011. évi eXII. törvény vonatkozó rendelkezéseinek
megfelelően kezelnek.
6. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás keretében folytatandó együttműködés nem
eredményezheti a jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörük módosítását, illetőleg
nem érinti a jogszabályban meghatározott feladataik ellátásáért fennálló felelősségüket.
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7. Felek kijelentik,
vonzattai nem jár.

hogy jelen

8. A jelen megállapodás
határozatlan időre szól.

megállapodás

végrehajtása

költség-

vagy költségvetési

az aláírás napját követő hónap első napján lép hatályba és

9. Jelen megállapodást bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, 30 napos
felmondási idővel, indokolás nélkül felmondhatja.
10. Mindkét Fél jelen megállapodás hatályos szövegét - az aláírástói számított 30 napon belül
- a saját honlapján hozzáférhetővé teszi.
11. A jelen megállapodás 4 (négy), egymással szó szerint megegyező eredeti példányban
készült.
12. A jelen megállapodást a Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

kezeléséért felelős tárca
üli miniszter
képviseli
Bártfai-Mager Andrea
tárca nélküli miniszter
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