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^GYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(Egységes szerkezetben az 2. sz. módosítással)

amely létrejött

egyrészről a Magyar Tudományos Akadémia (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
adószám: 15736527-1-41 törzskönyvi azonosító: 736525, képviseli: Freund Tamás elnök)/

(a továbbiakban: Magyar Tudományos Akadémia),

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

együttesen: Felek - között, az alulírott napon és helyen az alábbiakban rögzített
feltételekkel:

Preambulum

A Hatóság fciemelt céljának tekmti a jogalkalmazók mimkájának támogatását a

közbeszerzések terén, melynek keretében nagy hangsúlyt fektet a közbeszerzésekben
érintett szer^ezetekkel, állami szeryekkel való szoros szakmai együtiműködésre. E célok

elérése végett a Hatóság és a Magyar Tudományos Akadémia a jelen megállapodásban
foglaltak szerint hatékony együttműködés keretében előmozdítja a közbeszerzésijogterület
tudásbázisának kialakítását és további fejlesztését, illetve ermek érdekében egymás
munkájának kölcsönös támogatását.

I. A megállapodás célja és tárgya

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a közös célok megvalósítása érdekében:
a. a másik Fél szakterületeü-iez tartozó tárgyú jogszabályok érteünezésével/ a

joggyakorlat alakulásával kapcsolatos szakmai konzultációkat tarthatnak/ ennek
keretében közreműködhetnek a másik Fél szakterületeihez tartozó kérdések

szakszerű megyálaszolásában, a kiadni tervezett útmutatók, áüásfoglalások, egyéb
tájékoztatások tartalmának megfelelő kialakításában/ a másik fél szakterületeit is
érintő jogszabály tervezetek véleményezésében; az útmutatók kialakítása során a
Közbeszerzési Hatóság a másik Fél bevonásával előkészíti a tárgyi úfcniutató
tervezetét, melyet a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLHI. törvény (a
továbbiakban: Kbt. ) 183. § c) pontjának megfelelően a közbeszerzésekért felelős

miniszterrel egyeztet és az egyeztetett úttnutató tervezetét a Közbeszerzési Hatóság
keretében működő Tanács elé terjeszti jóváhagyásra;

b. közösen szervezett konferenciákat tarthatnak;
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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 jogonroslati ügyben, avagy Hatóság előtt folyamatban lévő
eljárás ügyében. különös tekuntettel a Kbt. 64. §/ 103. §/ met\re 187. § (2) bekezdés j)
pontjában foglalt eljárásokra.

3. A Felek megáUapodnak abban, hogy a Kormány által az 1328/2020. (VI. 19. ) számú Korm.
határozattal elfogadott, a 2020-2022 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes
Stratégia, valamint az ahhoz kapcsolódó intézkedési terv végrehajtását szakpolitikai
eszközeikkel támogatják. Ennek keretében a Hatóság felajánlotta együttműködését az
intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáért felelős személyeknek, ületve
szervezeteknek, amely felelősökkel történő együttanűködést a Stratégia eredményes
végrehajtása érdekében a Magyar Tudományos Akadémia is vállalja.

II. Egyéb rendelkezések

1. A Felek jelen megállapodás aláírásával elismerik/ hogy tevékenységüket a mindenkor
hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett folytatják.

2. A jelen megállapodást a Felek határozatian időtartamra kötik.

3. A jelen megállapodás szerinti kommimikáció a Felek között írásban törtenik. Felek ezen
hílmenően, egymás munkájának elősegítése és a megáUapodás minél hatékonyabb
teljesíthetősége érdekében törekednek az elektronikus úton történő koiiununikációra.

4. A Felek jelen megállapodás aláírásával magzikra nézve megerősítik a megállapodási cél
elérése érdekében szoros együtiműködési kötelezettségüket, melynek keretében
kötelesek a megállapodás teljesítését befolyásoló minden lényeges körülm.ényt egymással
haladéktalanul közölni.

5. Felek részéről kapcsolattartásra jogosultak:
a) a Hatóság részéről:
Név:
Tel.:
E-mail;

b) az MTA részéről:
Név:
Tel..
E-mail.
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6. A Felek megállapodnak/ hogy a jelen megállapodással és annak teljesítésével kapcsolatos,
vagy az egymásról, különösen egymás működéséról, szervezetéról tudomásukra jutott/
birtokukba került mformádót az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXH. törvény (ü-ifotv. ) vonatkozó
rendelkezéseinek megfelelően kezelnek.

7. Felek rögzítik, hogy a jelen megáüapodás keretében folytatandó együtíműködés nem
eredményezheti a jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörük módosítását,
ületőleg nem érmti a jogszabályban meghatározott feladataik ellátásáért fennálló
felelősségüket.

8. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás végrehajtása költségvetési vonzafrtal nem jár.

9. A jelen megállapodás az aláírás napját követő hónap első napján lép hatályba.

10. Jelen megállapodást bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyüatkozattal/ 30 napos
felmondási idővel, indokolás nélkül felmondhatja.

11. A jelen megáUapodás mmdenkor hatályos szövegét a Felek a honlapjaikon
hozzáférhetővé teszik.

12. A jelen megállapodás 2 darab, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban
készült.

13. A jelen megállapodást a Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2020. november " ^-í "

^
Közbeszerzési

képviseli
dr. Kovács Lászl

elnök

Budapest, 2020. november " /} "
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agyar Tudományos Akadéi

képviseli
Freund Tamás

elnök
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