Stratégiai Partnerségi megállapodás
Amely létrejött e gyrészrő|

Dr. Seszták Miklós nemzeti fe.jlesztési miniszter (Cím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint a
felelős Nemzeti Fejlesztési
megállapodás által érintett jogszabályok előkészítéséért
Minisztérium (a továbbiakban: MinisztériumJ, képviselője
másrészről a

Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó lpartestülete (NiT Hungary)
székhely: 110B Budapest Újhegyi út 3/a-5

képviseli: Dittel Gábor, ügyvezető fótitkár

mint stratégiai Partner (a továbbiakban: stratégiai Partner; Miniszter illetve Stratégiai Partner
együtt a továbbiakban: Felek) köZött, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1) Preambulum
alapvető feltétele, elősegíti a jő minőségű, az
jogszabályok
megalkotáság valamint a jogszabállyal érintett
életviszonyoknak megfelelő
társadalmi rétegek képviseletéta'ogszabály-előkészítés során.
A stratégiai partnerség a ,iogszabályok előkészítésébenvaló társadalmi részvételről szóIó
2010. évi C}fiXI. törvényben (a továbbiakban: Részvételitörvény) foglaltaknak megfelelően
annak érdekébenjön létre, hogy a jogszabály előkészítésértfelelős miniszter közvetlenül
von.jon be a.iogszabály előkészítésébea jogszabálytervezet tárgykörében az adott tárgykör
tekintetében széles társadalmi réteg érdekeit megjelenító, illetve kimagasló szakmai
teljesítményt nyújtó szervezeteket, intézményeket.

A

2)

társadalmi egyeztetés

a jó állam

A stratégiai partnerség célja és időtartama

a)

,|elen stratégiai partnerségi megál}apodás célja, hogy a Magánvállalkozók Nemzeti
Fuvarozó lpartestülete szerleágaző szakmai tapasztalatainak figyelembevételével a
közlekedési infrastruktúra szabá|yozása során a hatékony és közérthető jogalkalmazás
feltételeinek megteremtéséhezszükséges jogszabályok születhessenek,

bJ A felek megállapodnak abban, hogy jelen stratégiai megállapodást a Miniszterelnök
megbízatásának megszűnéséigtartó, határozott időtartamra kötik meg és a
Miniszterelnök megbízatásának megszűnéséveljelen megállapodás minden további

jognyilatkozat nélkűl megszűnik.

3) A felek -

rendelet figyelembevételével együtt:

. a közúti
.
o

szóló 152 /2ot4. (VI. 6.) Korm.
a következő tírgykörökkel kapcsolatban működnek

a Kormány tagiainak feladat- és hatásköréról

közlekedést érintő jogszabálytervezetek véleményezéseés utólagos

hatásvizsgálata,
a közlekedésbiztonság hatékonyságának a növelése,
a vonatkozó Európai uniós irányelvek és határozatok nyomon követése,
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mint Stratégiai Partner (a továbbiakban: stratégiai Partner; Miniszter illetve Stratégiai Partner
együtt a továbbiakban: Felek) közölt, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1) Preambulum
alapvető feltétele, elősegíti a j6 minőségű, az
jogszabályok
életviszonyoknak megfelelő
megalkotáság valamint a jogszabál}yal érintett
társadalmi rétegek képviseletéta jogszabály-előkészítés során.
A stratégiai partnerség a jogszabályok előkészítésébenvaló társadalmi részvételről szóló
2010. évi CXXXI. törvényben (a továbbiakban: Részvételitörvény] foglaltaknak megfelelően
annak érdekébeniön létre, hogy a jogszabály előkészítésértfelelós miniszter közvetlenül
vonjon be a.iogszabály előkészítésébea .iogszabálytervezet tárgykörében az adott tárgykör
tekintetében széles társadalmi réteg érdekeit megjelenítő, illetve kimagasló szakmai
teljesítményt nyú,itó szervezeteket, intézményeket.

A

2)

társadalmi egyeztetés

a jó állam

A stratégiai partnerség célia és időtartama

célja, hogy a Magánvállalkozók Nemzeti
Fuvarozó lpartestüIete szerteágaző szakmai tapasztalatainak figyelembevételével a
közlekedési infrastruktúra szabáIyozása során a hatékony és közérthető jogalkalmazás
feltételeinek megteremtéséhezszükséges jogszabályok születhessenek.

a] Jelen stratégiai partnerségi megállapodás

bJ A felek megállapodnak abban, hogy jelen stratégiai megállapodást a Miniszterelnök
megbízatásának megszűnéséigtartó, határozott időtartamra kötik meg és a
Miniszterelnök megbízatásának megszűnéséveljelen megállapodás minden további

jognyilatkozat nélkül megszűnik.

3) A felek -

a Kormány tagiainak feladat- és hatásköréről szőló 1s2/2oI4. [vI. 6,) Korm.

rendelet figyelembevételével - a következő tárgykörökkel
együtt:

. a közúti
.
o

kapcsolatban működnek

közlekedést érintő jogszabálytervezetek véleményezéseés utólagos

hatásvizsgálata,
a közlekedésbiztonság hatékonyságának a növelése,
a vonatkozó Európai uniós irányelvek és határozatok nyomon követése,

.
4)

aközlekedéspolitikai célokmegvalósulásánakelősegítése.

A stratégiai partnerség általános szabályai

a) A

Felek tudomásul veszi[ hogy a Részvételitörvényben meghatározott, a Stratégiai
Partnerek részvételéveltörténő közvetlen egyeztetésre csak abban az esetben kerülhet
sor, ha az adott jogszabály-tervezetet a Részvételi törvény 5. §-ának megfelelően

társadalmi egyeZtetésre bocsátották.

b)

A jelen Megállapodásban foglaltak nem érintik az egyéb jogszabályokban, illetve közjogi
egyeztetési
szervezetszabá|yozí eszközökben meghatározott véleményezési

és

jogosultságokat.

c) A

Felek kötelezik magukat arra, hogy a Megállapodás Végrehajtásában kölcsönösen
együttműködve járnak el. A Felek a Megállapodás teljesítésétérintő minden lényeges
körülményről kötelesek egymást tájékoztatni.

d) A Felek az aktuális

feladatok meghatározása érdekében,valamint a szakmai,
koncepcionális kérdések megtárgyalása céljából évente legalább egy alkalommal
személyes egyeztetést tartanak.

eJ

A Felek a következő elérhetőségen tartják a kapcsolatot

a)

Minisztérium:
Kapcsolattartó neve, beosztása: Kis Pintér Eszter, főosztáIyvezető
Szervezeti egység: Parlamenti Kapcsolatok FőosZtálya
cím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
e-mail: esZter.kis.pinter@nfm.gov.hu
telefon: 06-1-795-670B

b) stratégiai Partner:
kapcsolattartó neve, beosztása: Szabó András, szervezeti referens
cím: 1 108 Budapest, Újhegyi út 3/a-5
e-mail: szabo@nit.hu
telefon:0 6-7-264-5040/325. mellék

Bármelyik Fél a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal új Kapcsolattartót és új
elérhetóséget jelölhet meg az általa nevezett helyett.

5)

A véleményezéseliárás szabályai

aJ A Minisztérium köteles a jelen Megállapodásban meghatározott tárgykörben készült
jogszabálytervezetet és indoklását annak elkészültét követő lehető leghamarabbi
időpontban, de legkésőbb a kormányzati szervekkel való egyeztetésre bocsátással
egyidejűleg Stratégiai Partner részéremegküldeni.

b] A Minisztérium értesítia Stratégiai Partnert,

ha a jelen megállapodásban meghatározott

tárgykörökben iogszabály-előkészítés kezdődik. A jogszabály-előkészítés folyamatába a
Stratégiai Partner bármikor bevonható.

cJ

d)

A Stratégiai Partner iogosult a Minisztérium irányába jelezni, hogy milyen tárgykörben
látia szükségesnek jogszabály-terveZet elkészítésétés a tervezet minisztériumi
elkészítéseelőtt Iogosult azzal kapcsolatos javaslatait előterjeszteni.

A

Minisztérium, amennyiben lehetséges, a Stratégiai Partner kérésérea vélemény

kialakításához szükséges eseti táiékoztatást nyújt a Stratégiai Partner részére.
e)

A Stratégiai Partner választja ki a véleményezésremegküldött |ogszabály-tervezetek
közül azokat, amelyekkel kapcsolatban a közvetlen egyeztetés keretében véleményt
kíván kifejteni. A Minisztérium is jogosult jelezni a Stratégiai Partner felé, hogy melyik
véIeményezendó anyag vonatkozásában kéri kifejezetten a stratégiai Partner
véIeményét.

A Minisztérium jogosult a jogszabály-tervezet véleményezésérenyitva álló határidót
meghatározni, amelynél különösen az alábbi körülményeket köteles figyelembe venni: a
jogszabály-tervezet terjedelmét, szakmai és társadalmi jelentősé8ét,módosítás esetén a
módosított jogszabály szerkezetét érintő változás mértékét.

gJ A Stratégiai Partner a kiválasztott véleményezendő anyagot belső szabá|yzaIának

és/vagy gyakorlatának megfelelő módon megküIdi belső szervezeti egységeinek (pl.
bizottságainak] és a véIeményétösszesített formában késZíti el.

részvételleltörténő egyeztetést bármelyik Fél kezdeményezhet a másik
Félhez intézett írásos javaslatában, amelyben a javaslatot tevő Fél köteles megjelölni a
szeméIyes részvétellel történő egyeztetés tervezett idópontiát, Valamint a személyes
részvétellel történő egyeztetéssel érinteni kívánt témaköröket. A személyes részvétellel
történő egyeztetésre felkért fél köteles 10 munkanapon belül írásban válaszolni a

h] SzeméIyes

javaslatra, a.iavaslat elutasítása esetén azt köteles megfelelően indokoIni.
A személyes részvétellel történő egyeztetés tartása esetén a tárgyalás előtt 7 nappal kell
értesíteni a Feleket a találkoző időpontjáríl.
i)

A személyes részvétellel történó egyeztetésről az

k)

A

egyeztetést kezdeményezó Félnek
összefoglalót kell készítenie,amelynek a honlapon történő közzétételéről a Minisztérium
gondoskodik. Az összefoglalónak tartalmaznia kell a Stratégiai Partner által képviselt
indokokkal alátámasztott álláspontot. A közzététel előtt az összefoglalót az elkészítéséért
felelős Fél a másik Fél rendelkezésére bocsátja véleményezéscéljából. A véleményező Fél
köteles észrevételeit 5 munkanapon belűl el.iuttatni az összefoglalót készítő Félhez.

Minisztérium és a Stratégiai Partner között

a

közvetlen egyeztetés során a
véleményalkotáshoz szükséges dokumentumok, valamint az észrevételektovábbítása
írásban, elsősorban elektronikus formában a Megállapodás 4. e) pontjában
meghatározott elérhetőségen keresztül történik.

6)

A stratégiai Partner
aJ

A

Stratégiai Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a iogviszony fennállása alatt,
valamint a jogviszony megszűnését követően a jogviszonnyal összefüggően birtokába
jutó bármely nem nyilvános információt, tényt, adatot bizalmasan kezel, azokat sem
részben sem egészben jogosulatlan harmadik személynek nem szolgáltatja ki, kivéve, ha
a Minisztérium ettől eltérően rendelkezik. Továbbá az esetleges birtokába jutó
adathordozókat nem másolja, kivéve, ha erre vonatkozóan a Minisztérium írásbeli
engedélyévelrendelkezik. A Stratégiai Partner kötelezi magát arra, hogy a feladatai
ellátásába bevont személyekkel szemben is érvényesítiezen kötelezettséget.

b] A Stratégiai Partner kötelessége a Részvételitörvény 14. § (1) bekezdése alapján, hogy a
közvetlen egyeztetés során az adott iogterülettel foglaIkozó, de stratégiai partnerséggel
nem rendeIkező szervezetek véleményétis megjelenítse. A Stratégiai Partner megkeresi
és kapcsolatot tart az adott területtel foglalkozó nem Stratégiai Partner szervezetekkel,

és gondoskodik ezen

szeívezetek az adott jogszabályhoz tett észrevételeinek

összegyűjtéséről és összefoglalásáról,
cJ

Valamint a Minisztérium fe]é továbbításáról.

A stratégiai Partnert a Részvételi törVényben meghatározott közvetlen egyeztetésben
való részvételértanyagi ellenszolgáltatás nem illeti meg.

d)

A Stratégiai Partner tudomásul veszi, hogy jelen megáIlapodás, Valamint a személyes
részvétellel történő egyeztetésekről a ,,jogszabálytervezetek és szabályozási koncepciók
kőzzétételéről és véleményezéséről szőIó 307/201,0. (XII. 23.J kormány rendelet" (a
továbbiakban: rendeletJ 4. §-a alapján késZült összefoglalót a rendeletben meghatározott
honlapon közzé kell tenni.

eJ

A Stratégiai Partner tudomásul veszi, hogy a Részvételitörvény 14. § (3) bekezdése
alapján a közvetlen egyeztetés során a Stratégiai Partner által írásban megtett
véleményeket a törvényjavaslatot tárgyaló országgyűlési bizottság kérésérea bizottság
részérehozzáíérhetővé kel] tenni.

A

Stratégiai Partner tudomásul veszi, hogy az egyeztetések során megfogalmazott

észrevételei és javaslatai nem jelentenek kötelezettséget a jogszabály előkészítésesorán
a j o gszabály előké szítőjére.

c) A Stratégiai Partner tudomásul veszi és azzal szemben kifogást nem támaszt, hogy ieIen

megállapodás az erre kijelölt honlapon közzétételre kerül.

7)

A megállapodás megszűnése, megszüntetése

aJ A stratégiai partnerségi megállapodás megszűnik a

2. bJ pontban

lejártával.

b)

A megállapodást a felek közös

megegyezéssel megszüntethetik.

írt határozott idő

cJ

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bármelyik Fél a jelen megállapodásból
eredő kötelezettségeit nem teljesíti, úgy bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett
egyoldalú írásbeli nyilatkozattal a jelen megállapodást azonnali hatállyal a jövőre nézve
megszűntetni. (rendkívüIi felmondás)

d) Felek megállapodása alap.ián bármelyik fél jogosult a másik Félhez intézett egyoldalú
nyilatkozattal a.ielen megállapodást a jövőre nézve indoklási kötelezettség nélkül 30
napos felmondási idő tűzésével a iövőre nézve megszűntetni. (rendes felmondás)

8)

Záró rendelkezések
a) |elen megállapodásban foglaltakat azon jogszabálytervezetek esetén kell alkalmazni,

amelyeket a megállapodás aláírását követően bocsátottak a kormányzati szervekkel való
egyeztetésre.

b]

a Felek

elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, két példányban, jóváhagyólag írtak alá.

Ielen megállapodást

Budapest, 2014. október 28.

i
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Nemzeti
képviseletében:
Dr. Seszták Miklós

miniszter

Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó
Ipartestülete
képviseletében:
Dittel Gábor

ü8yvezető főtitkár

