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(egyilttesen pedig: Felek) kdzdtt az alulirott napon 6s helyen, az aldbbifeltdtelekkel:

Preambulum

Ajogszabii lyok el6k6szlt6s6ben val6 tdrsadalmi r6szv6teh6ls2dld 2010 dvi cXXXl. tdrv6ny (a

tovdbblakban: fdrvdny) Preambuluma alapjan az orszriggy(lds az Alkotmdny azon

rendelkezdsdvel 6sszhangban, miszerint a Kormdny a feladatilnak elldt{sa sordn

egyiittmiikijdik az 6rdekelt tiirsadalmi szervezetekkel, tov6bbd annak eldmozditdsa

6rdek6ben, hogy a j6 korminyziis keret6ben a titrsadalom leSsz6lesebb r6tegei

kapcsofddhassanak be a jogszab6lyok el6kdszitdsdbe, el6segitve ezzel a ki;zi6 6rdekdben a
jo8i szabelyozds sokoldali megalapoziisdt, ezzel pedlS a jogszabelyok min6s6g6nek 6s

vdgrehajthatdsiig:inak javitds6t, amelyek egyiitt a j6 iillam elengedhetetlen felt6telei, a
jogalkotiisrdl sz6l6 tdrv6nnyel - kifejezetten annak 19. s-iiban foglaltakkal - dsszhangban

megalkotta a Tdrvdnlt, amely 2011, ianudr 1-j6n l6pett hatdlyba.



A Tdrv6ny 13. 5 (1) bekezd6se akkdnt lendelkezik, hogy a jogszabily el6kdszlt6s66rt felelSs

miniszter strat6{ilai partners6gi meg6llapodisokat alaklt ki, 6s e megillapoddsok r6v6n

szoros egyilttmltkdd6st alakithat ki azon szervezetekkel, amelyek k6szek a k6lcsdn6s

egyuttm(kiid6sre, 6s amelyek az adott jogtertiletek szab6lyoziisiinak eldk6szit6s6ben sz6les

tiirsadalmi drdeket jelenltenek meg, vagy az adott jogteriileten tudomanyos tev6kenysdget

vdgeznek. A T6rr'6ny 13. 5 {3} bekezddse kimondja, hogy az egyuttmdkdd6s felt6teleit 6s

kereteit a strat6giai partner 6s a miniszter kdzdtt hatiirozott Idej(, de legk6s6bb a Korm'ny

megbizatCsAnak megsz(nds6lg tart6 megil lapodisban kell  rdgzfteni.

A jogalkot6 eltal kitfiziitt c6lok megval6sltdsa 6rdekdben tehdt a Felek az aliibbiak szerint

hat6rozziik meg egyiittm(ktjd6siik feltdteleit 6s kereteit:

l .  A megdllapod6s cdlja

1. Felek jelen megiillapoddssal azt kfvdnj6k el6rni, hogY a kijzvetlen egyeztetdssel szorosabb

eeyiittmfikddds val6suljon meg a Stratdgiai Partner feladatkdrdt 6rint6 jogszabdlyok

el6k6szit6se sor6n, eldseg{tve ezzel a sz6lesebb kiir( tilrsadalml r6szvdtelt a jogszabiilyok

eldk6szit6sdben, a ktiliinbdz6 tersadalmi r6tegek drdekelnek 6rvdnyesiil6s6t, a fokozatosan

fejl6d6 dletviszonyoknak megfelel6 jogi szabdlyozds sokoldahl megalapozdsdt, ez;lltal a
jogszabiilyok min6s6g6nek 6s vdgrehajthat6saS6nak javltiisdt, valamlnt az ijnk6ntes

jogkdvet6s e16segltdsdt.

l l . A megellapodds tarcya

2. A megfogahnazott c6l rnegval6slt6sa 6rdek6ben, a Felek az aldbbi t6rgykijrdkkel

kapcsolatos jogszabdlyok el6kdszlt6s6ben kivannak egym6ssal egyr:ittmfiktjdni:

. teriiletrendez6s,

. telepiildslejleszt6s 6s telepiil6srendez6s,

. telepii l6sUzemeltet6s,

. 6pjt6sijgy,



t . Felek villlaliisai

3. A StratdSiai Partner kijelenti, hogy k6sz a kiilcsdnds egyiittm(k6ddsre, 6s a meg5llapod6s

tdrgykdrdben meghatii rozott .iogte rti lete k szabiilyozrisdnak el6kdszitds6ben sz6les t5rsadalmi

6rdeketjelenit nreg.

4, A Strat6giai Partner kifejezetten kiielenti, hogy tudomiissal bir a TijNdny 14 5 (1)

bekezd6s6ben f,cglaltakr6l, mely szerinl a stratdglai partner kdteless6ge, hogy a k6zvetlen

egyeztetds sofdn az adott joBteriilettel foglalkoz6, strat6giai partnersdggel nem rendelkez6,

szervezetek v6lem6nydt is megjelenltse A stratdglai partners6gi megdllapodes l6trejdtte

drdekdben vAllal ja, hogy e kdtelessdg6nek marad6ktalanul eleget tesz Ennek keret6ben

egyeztet a t6rgykiirben drinteti egydb t:irsadalmiszervezetekkel, a v6lemdnyeket iisszegzi 6s

megjelenltl a stratdgiai partners6Si egyiittm0kdd6s sor;n.

5. A Miniszter v:illalja, hogy a strat6glal Partnert a Tdrvdny 5. $-iiban foglaltakra figyelemmel

a jogszabiilyok vagy jogszabely-m6dosltisok el6k6szit6se (koncepcl6alkotds) megkezd6s6t6l

fogva bevonja a diint6shozatal folyamatdba. A strat6giai Partner javaslatait m6rlegell, a

tervezetbe be nem 6 pitett i avaslatok elhagydsdt tipizdlt tisszefogla16ban indokolja me8.

6. A Felek megii l lapodnak, hogy jelen Megil lapodiisban foglaltak tel jesit6sdvel kapcsolatban

felmerti ld valamennyi kdlts6gi. iket sajdt maguk vlsel ik. A Felek megdllapodnak tov;bba

abban, hogy a stratdglal Partner nem r6szesi. i l  kuldn dlazrlsban jelen Megii l lapod6sban

foglaltak teljeslt,rs66rt.

lV. A kap.solattartes m6dia

7, A kapcsolattart6s szem6lvesen, ir5sban, elektronikus riton es telefon ig6nybevdtel6vel

tiirtdnik. A Jogszabiilt4ervezeteket, azokkal kapcsolatos szakmai vdlemdnyeket, illetve
jogszab6ly mddositi isi javaslatokat a Miniszter legalibb 10 munkanappal a
v6lem6nvalkot6;ra rendelkez6sre dl16 hat6rid6 letelte el6tt, elektronikus dton (e-mail)
juttatja el a Str.tdglai Partnerhez, ds hat6rld6 tfiz6s6vel felk6ri a v6lemenyez6sre. Klv6teles
esetben a Miniszter ett6l eltd16 ld6tartamot is meghatdrozlrat,

8, A Felek rderitlk, hogy a Tdrv6ny 15. $ (1) bekezd6s6ben meghatzirozott szemdlyes
r6szv6tellel tdrtdn6 egyeztet6s tart6sa eset6re a kttvetkez6 elidrdsi szabdlyokat kdvetik: a
ti irgyalrs el6tt a felk6szii l6shez sziiks6ges megfelel6 id6ben, de legaldbb 5 munkanappal a
tdrgyaliist megel6z6en kell 6neslteni a feleket a tal;lkozd id6pontj616l. A meghiv6

tartalmazza az egyeztetds napirendj6t, valamint melldkletk6nt a naplrendhez tadoz6

el6kdszlt6 anyairot. A Tdrv6ny 15. $ (2) bekezd6se alapjiin a szern6lyes r6szv6tellel tiirt6n6
egyeztetdsr6l dsszefoglaldt kell k6sziteni, amelyet a Miniszter a honlapon kiizzdtesz Az
ijsszefoglal6nak tartalmaznia kell a strat6Siai-partner iiltal k6pviselt indokolt dlldspontokat.



Az dsszefoglal6t annak k6zz€tdtele el6tt a Strat6giai Partnernek joga van megismerni 6s
6szrev6telezni.

9. A kapcsolattatdk kijeldl6se:

A Felek 8 napon beliil a m6slk f6ihez int6zett lev6lben kijeltillk a kapcsolattart6 szem6lyeket,
valamlnt tdj6koztatj6k egymdst a kijeldlt kapcsolattart6 nev6r6l, elektronikus levelez6si
cimdr6l, telefon$ziimd161 6s levelezdsl cim6r6l. A Felek haladdktalanul kdtelesek tdj6koztatni
a miisik felet a kapcsolattart6 szemdlydben vagy el6rhet6s6gelben bekdvetkezett
v6ltozdsokrdl,

10. Az informdcl6-kdzlds hatiilyosuliis6nak szabiilyali

Az elektronikus riton tdrtdn6 Informdcidkitzlds a cfmzetthez tdrt6n6 megdrkez6ssel, az
esetlegesen politai iton vagy futilr dtjdn tdrtdn6 Inform6ci6kdzl6s a k6zbeslt6ssel, a
telefonon tijrtdn6 Inform6ci6kdzlds pedig az llyen mddon tdrt6n6 kiizl6ssel egyldej(leg viilik
hatiilyossd.

V. A vd em6nyalkotiishoz szUksdges lnformdci6khoz val6 hozzdf6r6s srab6lyai

11, A Felek riigzltik, hogy tudomdssal birnak a116l, hogy a szem6lyes adatok v6delmdr6l 6s a
kdz6rdek( adakrk nyllvdnossiigiir6l sz6l6 !992.6vi l-Xlll, tdrvdny (a tovdbbiakban: Awv.)
19/A. $ alapjdn ir miniszter feladat- 6s hateskd16be tartozd ddnt6s meghozataliira iriinyu16
elj6riis soriin k6szitett vagy rdgzltett, a d6nt6s megalapozdsiit szolgd16 adat a keletkez6s6t6l
szdmftott tiz 6vilg nem nyilv6nos, ezen adatok meglsmerds6t azonban - az Avtv. 19, $ {1)
bekezd6sdben foglaltakat m6rlegelve -az azt kezel6 szerv vezet6je engeddlyezheti,

12. Tudomdssal birnak tovitbbii an6l, hogy az Avtv. 19/A. 5 (2) bekezdds szerint a ddnt6s
megalapoziisiit szolgi16 adat meglsmer6s6re irirnyu16 igdny - a 11. pontban meghatiirozott
id6tartamon beltil - a ddnt6s meghozatalCt k6vet6en akkor utasithat6 el, ha az adat
megismerdse a szerv tiirvenyes m(ktiddsi rendjdt vagy feladat- 6s hatdsk616nek tllet6ktelen
kiils6 befolydstd mentes elliit;sdt, l8y kiildndsen az adatot keletkeztet6 dlliispontjdnak a
ddnt6sek e16kdszlt6se soriin t6rtdn6 szabad klfejtds6t vesz6lyeztetn6,

13, Fentlek 6rd€k6ben kijelentilt hoty az egyeztet6si anyagokat a jogszab6ly-el6kdszitds
sordn tudomiisdra jutott informdcidkat az egyeztet6si kdtelezettsdgijket erintd kdrdn tfl
nem ho2zdk nyilviinossiigra, annak tartalmdt meg6rzik.

14, A Minlszter kijelenti, hogy a T6rv6ny 13. g {5) bekezd6s6ben foglalt kdtelezetts6ge
alapj6n jelen megdllapodils honlapon tdrtdn6 kdzz6tdtel16l gondoskodik.

15. A Miniszter elektronikus riton gondoskodik a jogszabiily-tervezeteknek a Stfatdgiai
Partner iiltal megnevezett kapcsolattartd r6szere tdrtdn6 megkiild6s6r6l. A Strat6giai



Partner javaslatit, v6lem6ny6t - a Miniszter i i l tal kdrt hatdrid6n beli i l  - szintdn elektronikus

[ton tovdbbiua.r Miniszter dltal megnevezett kapcsolattart6nak.

A Stratdgiai Partner a Miniszter dltal t(zdtt hatilrld6n belull nyilatkozattdtelre felk6ri a

v6lem6nvalkotdshoz sziiks6ges partnereket, 6s lehet6s68 szerlnt egysdges v6lem6nyt juttat

el a Mlnlszter rtlsz6re. Amennviben a Stratdgiai Partner a lMiniszter dltal t(zdtt hat;rid6n

belul nem nvllvdnlt v6lemdnyt, az egyetdrt6snek min6sul.

A megrillapodis hatelya

16, A Felek rdgzitik, hogy Jelen megdllapod6s a Korm6ny megblzatiis6nak megsz(n6sdig

hat6lyos.

Vll. Vegyes rendelke26sek

17. Jelen Meg6llapod6st a Felek kdziis megegyezessel, iriisban, biirmikor mddosithatjilk,

illetve megs?ijnliethetik. A Meg6llapoddst a Felek b6rmelyike a rendcs felmondiis szabdlyai

szerint 30 napos felmond6si ld6vel, indoklds n6lkii l , a mdsik f6lhez cfmzett, igazolt m6don

eljuttatott, egyoldalI nyilatkozatiival megszi]ntetheti s!lyos szer26d6sszegds eset6n a Felek

az azoDnali hatiily{ rendklviili felmondiis lehet6s6gCvel is 6lhetnek

18. A Felek rtjgzitik, hogy a megiillapodiisban nem szabdlyozott k6rddsekben a Polg6ll

Tiirvinykdnyvr6l sz6ld 1959. 6vi lV ttirv6ny, a szemdlyes adatok v6delm616l 6s a kdz6rdek(

adatok nyllv6nos$igdr6l sz6l6 7992, 6vl Lxlll. tdrv6ny, az elektronlkus

informiici6szabadsdgr6l szdld 2005. 6vi Xc tdrv6ny, a mindsltett adat v6delm6r6l s26ld

2009.6vi CLV. t6rvdny, a.jogszab6lyok el6k6szit6s6ben va16 t6rsadalmi r6szvdtel16l sz6l6

2O1O, 6v! cXXXl. tdrv6ny, a jogalkotiisr6l sr6l6 2010. 6vi CXXX titrv6ny rendelkez6seit

teklntik irdnyad6nak.

19. Felek rdgzil: iK hogy ezen oktrat 5 - egym;ssal megegyez6 tartalmd,5 folyamatos

sorszdmozdssal elldtott oldalb6l dl16 - pdlddnyban k6szii lt. A Feleket a megdllapodiisb6l 1-1

eredeti p6lddny i l leti meg.

20. Felek jelen Megrllapodiist annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se

mlndenben meeegyez6t jdvithaBy6lag al5irt6k.

Budapest,2011,

utdn, mint akaratukkal

F*-z hl
Dr. Pintdr sandor /].

belUgyminlszter

Nol lTam6s

elniik


