HONVEDELMI MINISZTERIUM

MAGYAR MERNOKI KAMARA

Nyt. sz6m:328-2512011.

STRATEGIAI PARTNERSEGI MEGALLAPODAS
amely ldtrejott egyr6szrol
a Honvddelmi Miniszt6rium (1055 Budapest,Balaton utca J-11., kdpviseli: Hende Csaba
honvddelmi miniszter) - a tovSbbiakban:Miniszt6rium -,
m6sr6szrSl
a Magyar M6mdki Kamara (1094 Budapest,Angyal utca 1-3., k6pviseli: Barsin6 Pataky
Etelka, elndk) - a tovdbbiakban: Strat6giaiPartner(a tov6bbiakbanegyiittesen:Felek)
kozdtt, az alulirott helyen 6s idoben, az alilbbr felt6telek szerint:
1.

Preambulum:

A t6rsadalmi egyeztetesa j6 6llam alapvet6feltdtele,mert el6segiti a j6 min6sdgti,az
6letviszonyoknak megfelel6 jogszabillyok megalkotdsfi, valamint a jogszabitllyal drintett
t6rsadalmir6tegek kdpviselet6ta jogszab6ly-el6k6szit6ssor6n, amely nagyobb legitimdci6t
biztosit az elfogadott j o gszab|lyoknak.
A strat6giai partners6ga jogszab6lyok el6k6szit6s6benval6 t6rsadalmi rdszv6telrol
szolo 2010. 6vi CXXXI. torv6nyben (a tov6bbiakban: R6szv6teli torv6ny) foglaltaknak
megfelel6enannak 6rdek6benjon l6tre, hogy a jogszab6ly el6kdszit6sddrtfelel6s miniszter
t6rgykor6benaz adott
a jogszabitlytervezet
kdzvetleniilvonjon be a jogszab6ly elok6szit6s6be
tfrgykor tekintetdbensz6lest6rsadalmir6teg drdekeitmegjelenit6,illetve kimagasl6 szakmai
telj esitm6nyt nyrijt6 szerv ezeteket, rntdzmenyeket.
2.

A strat6giai partners6g c6lja 6s id6tartama:

2.1. Jelen Strat6giaiPartnersdgiMegdllapodrls(a tov6bbiakban:Meg6llapod6s)c6lja, hogy
a Stratdgiai Partner szakmai tapasztalataival hozzajaruljon a honvddelmi feladatokkal
kapcsolatosmriszakifej lesztdsekben.
2.2. A Felek meg6llapodnakabban,hogy jelen Meg6llapod6sta Korm6ny megbizat6s6nak
megszunds6ig tarto, hatdrozott id6tartamra kcitik meg 6s a Korm6ny megbizat6s6nak
jelen meg6llapod6sminden tov6bbijognyilatkozatn6lkiil megsztinik.
megszrinds6vel
2.3. A Felek a honvddelemmelkapcsolatosmriszakifejlesztesekrevonatkoz6jogszab6lyok
elok6szit6s6ben,
m6dosit6s6ban,6s feli.ilvizsgiiatftbanmukodnekegytitt.

3.

A strat6giai partners6g iltalfnos szabflyai:

3.1. A Felek tudomdsul veszik, hogy a Rdszvdtelitorv6nybenmeghat6rozott,a Stratdgiai
Partnerekr6szvdteldveltortdno kdzvetlen egyeztet6srecsak abbanaz esetbenkeriilhet sor, ha
az adott jogszabilly-tewezetet a R6szv6teli torv6ny 5. $-6nak megfelel6en t6rsadalmi
egyeztet6sre
bocs6tott6k.
3.2. A jelen Meg6llapoddsbanfoglaltak nem 6rintik az egyeb jogszabdlyokban,illetve
kdzjogi szewezetszabilIyz6 eszkozokben meghatilrozott v6lem6nyez6si 6s egyeztet6si
jogosults69okat.
3.3. A Felek kotelezik magukat arra, hogy a Meg6llapod6sv6grehajt6s6bankdlcsondsen
egytittmukddve j6rnak el. A Felek a Megdllapod6s teljesitds6t 6rint6 minden l6nyeges
koriil m6nyroI ktjteIesek egymdst t{j ekoztatni.
3.4. A Felek az aktuelis feladatok meghatitrozhsa 6rdek6ben, valamint a szakmai,
koncepcion6lisk6rd6sekmegtSrgyal6sac6lj6bol 6vente legal6bb egy alkalommal szemdlyes
egyeztet6sttartanak.
3.5.

tafiJilka kapcsolatot:
A Felek a kdvetkez6el6rhetos6geken
-

a Miniszt6rium r6sz6r6l: Honv6delmi Miniszt6rium Jogi F6oszt6ly, 1055
gov.hu,06- 1- 47 4-l | -67;
Budapest,Balaton ttca J -I 1, i oko@,hm.

-

a Strat6giaiPartner reszdrol:1094Budapest,Angyal utca 1-3., info@mmk.hu,
06-1-455-70-80.

B6rmelyik F6l a m6sik Fdlhez intezett ir6sbeli nyilatkozattal irj Kapcsolattart6t 6s irj
el6rhetos6getjeldlhet meg az iltala nevezetthelyett.
4.

A v6lem6nyez6sieljiris szabflyai:

4.1. A Miniszt6rium kdteles - a Kapcsolattart6nkereszttil - a jelen Meg6llapod6sban
meghatftrozott t6rgykorokben kdsztilt jogszab6lytervezetet, annak indokol6s6t, valamint a
hatdsvizsgdlatiosszefoglal6t(a tov6bbiakban:jogszab6ly-tervezet)azok elokdsziilet6tkoveto
leheto leghamarabbiidopontban, de legk6sobba korm6nyzati szervekkelval6 egyeztet6sre
bocs6t6ssal
egyidejtilegStratdgiaiPartnerrdszercelektronikusform6banmegktildeni.
4.2. A Miniszt6rium - a Kapcsolattart6nkeresztiJl- drtesiti a Strat6giaiPartnert,ha a jelen
Meg6llapod5sban meghat6rozott t6rgykorokben jogszab6ly-el6k6szitds kezdodik. A
jogszabftly-elok6szit6sfolyamatSbaa StratdgiaiPartnerbarmikor bevonhat6.
4.3. A Stratdgiai Partner jogosult a Minisztdrium rr.itnyhbajelezni, hogy milyen
t6rgykdrben tal|lla sztiks6gesnek jogszabfiy-tervezetek elok6szit6s6t 6s a tewezet
javaslataitel6terjeszteni.
minisztdriumielkdszit6seel6tt jogosult azzalkapcsolatos
4.4. A Miniszt6rium, amennyiben lehetsdges,a Strat6giai Partner k6rds6re a vdlem6ny
kialakit6s6hozsztiks6geseseti tflekoztatftst nyirjt a StratdgiaiPartner rdszdre.

4.5. A Stratdgiai Partner vtiasztla ki a v6lem6nyez6sremegkiildott jogszabfiytervezetek
koziil azokat, amelyekkel kapcsolatban a kdzvetlen egyeztet€skeretdben v6lem6nyt kivrin
kifejteni. A Minisztdrium is jogosult jelezni a Strat6giai Partner fel6, hogy melyik
vdlemdnyezendoanyagvonatkoz6s6bank6ri kifejezetten a Strat6giai Partner v6lem6nydt.
4.6. A Miniszt6rium jogosult a jogszab6ly-tervezetv6lemdnyez6s6re
nyitva 6116hatarid6t
meghatfirozni,amelyn6l kiiloncisen az aldbbi koriilm6nyeket veszi figyelembe: a jogszab6lytewezet terjedelm6t, szakmai 6s tarsadalmi jelent6s6gdt, m6dosit6s eset6n a m6dositott
j ogszab6ly szerkezetlt dri nt6 v 6ltozhsm6rt6ket.
4.7. A Stratdgiai Partner a kiv6lasztott vdlem6nyezend6anyagokat bels6 szabfiyzattnak
eslvagy gyakorlat6nak megfelelo m6don megktldi bels6 szervezeti egys6geinek (pl,
brzottsdgainak)6s v6lem6nydt dsszesftettform6ban kdsziti el.
4.8. A szemdlyesrdszv6telleltdrtdn6 egyeztet6stbdrmelyik F61kezdemenyezhetia m6sik
Fdlhez rntezett ir6sos javaslat6ban, amelyben a javaslatot tev6 F6l koteles megfelolni a
szem6lyes rdszv6tellel tort6n6 egyeztet6s tewezett id6pontjSt, valamint a szem6lyes
rdszv6tellel tdrtdnS egyeztet6ssel6rinteni kiv6nt t6makoroket. A szemdlyes rdszv6tellel
t6rtdn6 egyeztet6srefelk6rt F6l k<jteles10 munkanaponbeltil ir6sban v6laszolni a javaslatra, a
javaslatelutasit5saeset6naa kdtelesmegfelel6enindokolni.
4.9. A szem6lyes r6szv6tellel t<irtdn6 egyeztet6s tartisa eset6n a tirgyalils elott 10
munkanappalkell 6rtesiteni a Feleket ataliikoz6 id6pontjrir6l.
4.10. A szem6lyesrdszv6tellel tdrtdn6 egyeztet6srolaz egyeztetlstkezdem6nyez6F6lnek
osszefoglal6tkell kdszitenie, amelynek a honlapon tdrt6no kozzeteteler6la Minisztdrium
gondoskodik. Az tjsszefoglal6nak tartalmaznia kell a Strat6giai Partner 6ltal k6pviselt
indokokkal altttftmasztott 6ll6spontot. A kozzetdtel elott az cisszefoglal6t az elk6szit6s6rt
felelos F6l a m6sik Fdl rendelkez6s6rebocsiitja v6lem6nyezescelj6b6l. A v6lemdnyez6F6l
kdteles dszrevdteleit5 munkanaponbeltil eljuttatni az cisszefoglal6tk6szito felhez.
4.11. A Minisztdrium 6s a Strat6giai Partner kdzott kdzvetlen egyeztetds soriin a
v6lem6nyalkotiishozsztiks6gesdokumentumok, valamint az 6szrev6telektov6bbit6sa ir6sban,
els6sorban elektronikus formdban a Meg6llapodrls 4.5. alpontjSban meghattrozott
eldrhet6s6gen kereszttil tdrtdnik.
5.

A Strat6giai Partner:

5.1. A Stratdgiai Partner kotelezetts6getv6llal arra, hogy a jogviszony fenndll6saalatt,
valamint a jogviszony megszrinds6tkovet6ena jogviszonnyal dsszeftigg6sben
binok6bajutott
b6rmely nem nyilv6nos inform6ci6t, t6nyt, adatot bizalmasan kezel, azokat sem rdszben,sem
egdszbenjogosulatlan harmadik szem6lyneknem szolg6ltatjaki, kiv6ve, ha a Miniszterium
ettol elt6r6en nem rendelkezik. A Strat6giai Partner az esetlegesen birtok6ba jut6
adathordoz6kat nem miisolja, kivdve, ha erre vonatkoz6an a Miniszt6rium ir6sbeli
engeddlydvelrendelkezik. A Strat6giai Partner kritelezi magtfi arra, hogy feladatai ell6t6s6ba
bevont szem6lyekkelszembenis 6rvdnyesitiezenkritelezetts6get.
5.2. A Strat6giai Partner kiiteless6gea R6szv6telitdrv6ny 14. $ (1) bekezd6sealapj6n,
hogy a kdzvetlen egyeztetdssor6n az adottjogteriilettel foglalkoz6, de stratdgiai partnersdggel
nem rendelkez6 szervezetekv6lem6ny6t is megjelenitse. A Strat6giai Partner tcirekszik arra,

hogy megkeresse6s kapcsolatot tartson az adott tertilettel foglalkoz6 nem Stratdgiai Partner
szervezetekkel,6s gondoskodjonezen szervezetekaz ad,ottjogszab6lyhoztett 6szrevdteleik
osszegyrijtds6rol
6s osszefoglal6s6r6l,
valamint a Miniszt6rium fel6 tov6bbit6sAr6l.
5.3. A Strat6giaiPartnert a R6szv6telitorv6nybenmeghatdrozottkozvetlen egyeztet6sben
val6 r6szv6te\6rtanyagiellenszolg6ltat6s
nem illeti meg.
5.4. A StratdgiaiPartnertudom6sulveszi, hogy jelen meg6llapod6s,valamint a szem6lyes
rdszv6tellel tortdno egyeztet6sekrdl a jogszab|lytervezetek 6s szabiiyozitsi koncepci6k
kdzzetetelerol 6s vdlemdnyezeserol s2616 30112010. (XIL 23.) Korm. rendelet (a
tov6bbiakban:rendelet) 4. $-a alapj6n kdsztilt osszefoglal6ta rendeletben meghatitrozott
honlaponkozz€,kell tenni.
5.5. A StratdgiaiPartner tudom6sul veszi, hogy a Rdszv6telitdrv6ny 14. $ (3) bekezd6se
alapjitn a kozvetlen egyeztetdssor6n a strat6giai partner 6ltal ir6sban megtett vdlem6nyeketa
tdrvdnyjavaslatottdrgyalo orsz6ggyril6sibizotts6g k6rds6reabrzottsitgreszerehozzffdrhetovd
kell tenni.
5.6. A Strat6giai Partner tudom6sul veszi, hogy az egyeztet6seksor6n megfogalmazott
6szrev6telei6s javaslatai nem jelentenek kotelezetts6geta jogszabSly el6kdszit6sesor6n a
j ogszabdlyel6k6szitdj6re.
5.7. A Strat6giaiPartner tudom6sul veszi 6s azzal szembenkifog6st nem t6maszt,hogy
jelen Meg6llapod6saz effe kijel6lt honlapon kozzetetelrekeriil.
6.

AMegrillapodismegsziin6se,megsziintet6se:

6.1. A strat6giaipartnersdgimeg6llapod6smegszinrk a 2.2. alpontban irt hatirozott id6
lejttrtfxal.
6.2.

A megdllapod6sta felek kozos megegyezdssel
megszi.intethetik.

6.3. A Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben b6rmelyik Fdl a jelen
Meg6llapod6sb6leredo k6telezetts6geitnem teljesiti, irgy b6rmelyik f6l jogosult a m6sik
felhez tntezett egyoldahi irrisbeli nyilatkozattal a jelen Meg6llapod6st azonnali hat6llyal a
j dvore ndzve megsziintetni (rendkiviili felmond6s).
6.4. A Felek megdllapodfsa alapjfun b6rmelyik Fdl jogosult a mSsik felhez intezett
egyoldalf nyilatkozottaljelen meg6llapod6sta jciv6re n€zveindokldsi kotelezettsdgndlkiil 30
naposfelmond6si ido kittiz6s6vel a jdv6re n6,zvemegszi.intetni(rendesfelmondris).
7.

ZfrS rendelkez6sek:

7.I.
Jelen Meg6llapod6sbanfoglaltakat azon jogszabfiytervezetekesetdnkell alkalmazni,
amelyeket a Meg6llapodils al6irtts6t kcivet6en bocs6tottak a kormftnyzati szervekkel val6
egyeztet6sre.
7 .2.

JelenMeg6llapod6sa mindk6t Fdl 6ltali al6ir6snapjin l6p hatdlyba.

7.3. Jelen Megdllapod6sa felek elolvas6s6t6s 6rtelmez6sdtk6vet6en, mint akaratukkal
mindenbenmegegyez6t,3 p6ld6nyban,j6vahagy6lag irtftk al6.
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