
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött

egyrészröl az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofít Kft. (székhely: 1139
Budapest, Pap Károly u. 4-6., adószám: 24290188-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-170224.
képviseli dr. Módos Isfrván ügyvezetö igazgató, a továbbiakban: NFP Nonprofit Kft. vagy Fél),

másrészről a Közbeszerzési Hatóság (székhelye: 1026 Budapest, Riadó u. 5., adószám:
15329190-2-41, képviseli: dr. Kovács László elnök, a továbbiakban: Hatóság vagy Fél),

- a továbbiakban együttesen Felek - között, az alulírott napon és helyen, 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 az NFP Nonprofit Kfit. és a Hatóság a jelen
megállapodásban (a továbbiakban: Megállapodás) foglaltak szerint - hatékony együttműködés
keretében - előmozdítja egymás munkájának kölcsönös támogatását.

A Hatóság a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt. ) 187. §
(2) bekezdés d), e) és s) pontjában meghatározott statisztikai tevékenysége ellátásával jó
minőségü statisztikai információk nyilvánosságra hozatalával kívánja elösegíteni a
közvélemény, a hazai gazdasági- és állami szervezetek, illetve az Európai Unió intézményeinek
tárgyilagos tájékoztatását.

A hazai közbeszerzésekkel kapcsolatos hivatalos statisztikákat a Hatóság többféle felületen
rendszeres idöközönként közzéteszi a nyilvánosság számára, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy
a hazai közbeszerzések statisztikáiról való tájékoztatás idöszerűsége 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 évre vonatkozó gazdasági elemzések elkészítését.

I. A Megállapodás célja és tárgya

1. Felek megállapodnak abban, hogy a közös cél megvalósítása érdekében
együttműködnek, ennek keretein belül a Felek

a) a másik Fél szakterületeihez tartozó tárgyú jogszabályok értelmezésével, a joggyakorlat
alakulásával kapcsolatos szakmai konzultációkat kezdeményezhetnek; erre irányuló
megkeresés esetén közreműködnek a másik Fél szakterületeihez tartozó kérdések szakszerű
megválaszolásában, a kiadni tervezett útmutatók, állásfoglalások, egyéb tájékoztatások
tartalmának megfelelő kialakításában, valamint a másik Fél szakterületeit is érintő
jogszabálytervezetekvéleményezésében;



b) azon útmutatók kialakítása során, amelyek témajában vagy tartalmában érintik az NFP
Nonprofit Kft. közfeladatait, a Hatóság vállalja, hogy a másik Fél bevonásával elökészíti a
tárgyi útmutató tervezetét, melyet a Kbt. 183. § c) pontjának megfelelően a közbeszerzésekért
felelős miniszterrel egyeztet, és az egyeztetett útmutató tervezetét a Hatóság keretében müködő
Tanács elé terjesztijóváhagyásra;
c) közösen szervezett konferenciákat, képzéseket, mühely-beszélgetéseket és szakmai
rendezvényeket tarthatnak;
d) 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;
e) fígyelemmel kísérik és szakmai eszközökkel támogatják a fenntartható, különösen a
kömyezetvédelmi szempontokat és innovatív megoldásokat is alkalmazó közbeszerzési
gyakorlat elterjesztését.
2. Felek megállapodnak, hogy az NFP Nonprofit Ktít. a működésével összefuggésben a
beszerzések eredményként keletkezett és az NFP Nonprofit Kft. által működtetett, a
beszerzéseket támogató informatikai rendszerben már rendelkezésre álló, a jelen pontban
nevesített adatcsoportba tartozó adatok átadásával, illetve - a Hatóság külön, erre irányuló
kérése esetén, a Felek által esetenként egyeztetett, az NFP Nonprofít Kft. által meghatározott
körben és módon - a rendszerből kinyerhető további adatokkal és információkkal kapcsolatos
kérdésekben, a Hatóság számára szakértői segítséget nyújt.

A Megállapodás hatályba lépése napján az átadással érintett adatcsoportok/adatok:

KEHOP, távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló
energiaforrások alkalmazására irányuló projektekkel összefíiggő statisztikák:

éves adatok (2021. elsősorban, de a pályázatteljes ideje alatt évek szerinti bontásban)
közbeszerzési eljárások típusa
közbeszerzési eljárások tárgya

a közbeszerzési eljárások éves összértéke és darabszáma, valamint megoszlása a beszerzési
tárgyak szerint.

KEHOP. szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-iavító
proiektekkel összefüggő statisztikák:

- éves adatok (2021. elsősorban, de a pályázat teljes ideje alatt évek szerinti bontásban)
- szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-javító tárgyanként
elkülönítve, az egyes tárgyakon belül:
- közbeszerzési eljárások típusa
- közbeszerzési eljárások tárgya
- a közbeszerzési eljárások éves összértéke és darabszáma, valamint megoszlása a beszerzési
tárgyak szerint.

3. A 2. pontban hivatkozott adatátadás feltételei következők:
a) Az adatok kigyűjtése és összerendezése éves bontásban történik.
b) Az adatok felhasználási célja statisztikai jellegű, az adatokból készített

statisztikákat a Hatóság publikussá teheti, minden esetben az NFP Nonprofit Kft.
előzetes, írásbelijóváhagyása alapján.



c) Az adatok átadásának gyakorisága évi egy alkalom, melynek határideje - a felek
kapcsolattartóinak ettől eltérő megállapodása hiányában - minden év január hónap
15. munkanapja.

d) A Megállapodás alapján történő első adatátadás - a Felek erre vonatkozó kifejezett
megállapodása alapján - a 2020. és a 2021. évre vonatkozó adatokat is magában
foglalja. Az adatátadás határideje a Megállapodás hatálybalépését követő 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
kérdésekben történő egyeztetések tárgya kizárólag általánosjogkérdés lehet. Nem tartanak sem
konzultációt, sem szakmai egyeztetést folyamatban lévő jogorvoslati ügyben vagy a Hatóság
elött folyamatban lévő eljárás ügyében, különös tekintettel a Kbt. 188. §(64. §), 103. §, illetve
187. § (2) bekezdésj) pontjában foglalt eljárásokra.

5. A Hatósága Kormány által az 1328/2020. (VI. 19. ) számú Korm. határozattal elfogadott, a
2020-2022 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia (a
továbbiakban: Stratégia), valamint az ahhoz kapcsolódó intézkedési terv végrehajtását
szakpolitikai eszközeivel támogatja, valamint saját stratégiájában kiemelt helyen szerepelteti a
korrupciómegelözést. Az NFP Nonprofit Kft. vállalja, hogy a Hatóság jelen pontban foglalt
céljának a megvalósulását a közfeladatai ellátása során támogatja.

6. A Felek vállalják, hogy a hatékony és szolgáltató jellegű tevékenységük folyamatos
fejlesztése érdekében rendszeresen megvizsgálják az együttmüködés lehetséges területeit és
adott esetben kezdeményezik az együttműködés új formáinak kidolgozását. Felek célul tűzik
ki, hogy tájékoztatják egymást azon tevékenységükről, amely a másik Fél jogalkalmazási
munkáját segítheti.

II. Egyéb rendelkezések

1. A Felek Megállapodás teljesítése során a mindenkor hatályosjogszabályok rendelkezéseinek
betartása mellettjámak el.

2. A Felek vállalják, hogy a Megállapodásban foglalt együttmüködési 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
megválasztása érdekében.

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 történő kommunikációra.

4. A Felek vállalják, hogy a Megállapodás teljesítését befolyásoló minden lényeges
körülményről - kapcsolattartóik útján - egymást haladéktalanul tájékoztatják.

5. Felek részéről kapcsolattartásrajogosultak:



a) a Hatóság részéről:
Név:

Tel.
E-mail:

b) az NFP Nonprofit Kft. részéről:
Név:

Tel:
E-mail:

Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyének módosítása nem minősül a Megállapodás
módosításának. A kapcsolattartó személyét az érintett Fél képviseletére jogosult személy
bármikor módosíthatja a másik Fél kijelölt kapcsolattartója számára küldött elektronikus levél
útján.

6. A Felek megállapodnak abban, hogy ha bármelyik Félhez közérdekű adatigénylés érkezik a
tárgyi együttmüködést érintően, akkor mindkét Fél az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) vonatkozó rendelkezéseinek
megfelelőenjár el. A Felek vállalják továbbá, hogy a közérdekü adatszolgáltatás irántí igényröl
a másik Felet írásban tájékoztatják, valamint az adatszolgáltatás teljesítésével összefíiggésben
is együttműködnek.

7. A Felek megállapodnak, hogy a Megállapodással és annak teljesítésével kapcsolatos, vagy
az egymásról, különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott, birtokukba
került információt az Infotv. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kezelnek. A Felek az
együttműködésük teljesítése során vagy azzal összefíiggésben üjdomásukra jutott személyes
adatokat, üzleti titkot, továbbá más törvény által védett titkot, adatot, információt, kötelesek
megőrizni és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket betartani. A Megállapodás bármely
okból történő megszünése esetén jelen pontban foglalt kötelezettségek korlátlan ideig,
változatlanul fennállnak.

8. Felek a Megállapodásban szereplő személyes (kapcsolattartási) adatokat a GDPR elöírásait
betartva, a Megállapodás hatálya alatt kezelik, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés e) pontja.

9. Felek rögzítik, hogy a Megállapodás keretében folytatandó együttmüködés nem
eredményezheti a jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörük módosítását, illetőleg
nem érinti ajogszabályban meghatározott feladataik ellátásáért fennálló felelősségüket.

10. Felek a Megállapodás teljesítésével kapcsolatban felmerülő költségeiket maguk viselik,
egymással szemben Megállapodásból eredően igénnyel nem lépnek fel.

11. A Megállapodás a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól.
A Felek vállalják, hogy a Megállapodás módosítása iránti igény felmerülése esetén soron kívül
egyeztetnek, illetve szükség szerint a Megállapodásban foglaltakat felülvizsgálják A
Megállapodás felülvizsgálatát és módosítását a Felek bármelyike jogosult írásban

' GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméröl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kivül helyezéséröl (általános adatvédelmi rendelet).



kezdeményezni, azonban a kapcsolattartó személyek önállóan nemjogosultak olyan nyilatkozat
megtételére, amely a Megállapodás módosulását eredményezi.

12. A Megállapodást bármelyik Fél a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, egyoldalúan
megszüntetheti.

13. A Megállapodás megszűnik a felmondásról szóló értesítés kézbesítését követő napon.

14. Mindkét Fél a Megállapodás hatályos szövegét - a 11.5. pontban rögzített személyes adatok
kitakarása mellett - a saját honlapján hozzáférhetővé teheti.

15. Felek rögzítik, hogy Megállapodás elektronikus okiratként készült és azt Felek képviselöi
elektronikus úton írják alá.

16. A Megállapodást a Felek képviselői annak elolvasását és értelmezését követöen, mint
akaratukkal mindenben megegyezöt, jóváhagyólag írják alá.
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