NEAK MFF 40258/2020.
E G Y Ü T T MŰ K Ö D É S I ME G Á L L A PO D Á S

amely létrejött egyrészről a Gazdasági Versenyhivatal (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.,
PIR törzsszám: 325279; adószám: 15325275-1-41; képviseli: Rigó Csaba Balázs elnök; a
továbbiakban, mint: GVH)
másrészről a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (székhely: 1139 Budapest, Váci út 73/A.; PIR
törzsszám: 328104; adószám: 15328106-2-41; képviseli: Kiss Zsolt főigazgató, a továbbiakban, mint
NEAK)
(a továbbiakban együtt, mint Felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

I.

A megállapodás célja

A megállapodás célja, hogy – figyelemmel különösen a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) és a tisztességtelen piaci magatartás és a
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) rendelkezéseire – a
GVH, illetve a NEAK együttműködése részleteinek rendezésével elősegítse a Felek feladatainak
hatékony ellátását és lefektesse a Felek közötti rendszeres, gyorsított információcsere szakmai és
technikai kereteit.
A Felek közös szándéka az, hogy szorosabb, egyenrangú partneri együttműködésük növelje
jogszabályokban meghatározott feladataik ellátása és a jogérvényesülés hatékonyságát, továbbá
megteremtse azokat a feltételeket, amelyek alapján a jogszabályokban előírt együttműködésen túl
kölcsönösen segíthetik egymás tevékenységét, előmozdíthatják egymás tevékenységének a
közvélemény általi ismertségét és elismertségét.

II.

A felek jogai és kötelezettségei

A GVH különösen az alábbi feladatköreiben eljárva vállalja az együttműködést az NEAK
tevékenységét érintően:
a)

piacelemzések és ágazati vizsgálatok,

b)

panasszal, illetve bejelentéssel összefüggő eljárások,

c)

versenyfelügyeleti eljárások,

d)

jogszabály-tervezetek véleményezése és jogalkotási kezdeményezések (versenypártolás),

továbbá
e)

versenykultúra-fejlesztő tevékenység.
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A NEAK különösen az alábbi feladatköreiben eljárva vállalja az együttműködést a GVH
tevékenységét érintően:
a)

gyógyszer és gyógyászati segédeszközök áremelési kérelmének megalapozottsági vizsgálata

b)

jogértelmezési kérdésekben előzetes egyeztetés

c)

támogatáspolitikai javaslatok előzetes vizsgálata a versenyeztetés szempontjából

d)

a NEAK hatáskörét érintő beszerzési eljárások során felmerült versenyjogi panasszal,

bejelentéssel összefüggő vizsgálatok
e)

oktatás, illetve, szakmai tapasztalatcsere – esetleg pontszerző továbbképzések közös rendezése

A fentiekre tekintettel a GVH és a NEAK az alábbiak szerinti együttműködést határozták el.

1. Konzultáció, kölcsönös tájékoztatás
1. A Felek jogszabályban előírt feladataik megfelelő ellátása érdekében az alábbiak szerint
konzultációkat folytatnak.
2. Szakértői szintű konzultációt a Felek által kijelölt kapcsolattartó személyek (a továbbiakban együtt:
kapcsolattartók) kezdeményezhetnek. Szakértői szintű konzultáció keretében a kapcsolattartók, illetve
a Felek tárgy szerinti feladatkörrel rendelkező szakmai szervezeti egységének munkatársai a
felmerülő, mindkét hatóságot érintő általános vagy konkrét eljáráshoz kapcsolódó jogalkalmazási
kérdésekben azok megvitatására, valamint az együttműködés során felmerülő szakmai és gyakorlati
kérdések tisztázására törekednek.
3. A GVH elnöke és a NEAK főigazgatója az együttműködés előmozdítása érdekében évente egy
alkalommal vezetői szintű konzultációt tarthatnak, amelynek keretében többek között áttekintik és
értékelik az egészségbiztosítási ágazatot érintő területek magyarországi helyzetét, valamint a mindkét
hatóság feladat- és hatáskörének gyakorlásával összefüggésben, az egészségügyi ellátórendszerrel
kapcsolatos, és egyúttal a verseny feltételeit vagy a fogyasztói érdekek védelmét érintő gyakorlatok,
magatartások tekintetében felmerült kérdéseket, problémákat, továbbá a jelen megállapodás
alkalmazásának és a Felek együttműködésének tapasztalatait, és emellett megvitatják a közös fellépés
lehetőségeit. A Felek bármelyike ezen túlmenően további rendkívüli konzultációt kezdeményezhet. A
konzultációra a Felek további munkatársakat is meghívhatnak.
4. A Felek vállalják, hogy az egészségbiztosítási tárgyú, és egyúttal a verseny feltételeit érintő vagy a
fogyasztói érdekek védelmét szolgáló jogalkotás, illetve jogszabály-módosítás szükségességének
észlelése esetén egymást tájékoztatják, arról egyeztetnek egymással, és – ha az mindkét Fél feladat- és
hatáskörét érdemben érinti – közös álláspont kialakítását követően, közös kezdeményezéssel fordulnak
a jogszabály-előkészítésre jogosult, illetve a jogalkotó felé.
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5. A Felek kijelentik, hogy a mindkét Fél feladat- és hatáskörét érintő kérdésekben, ügyekben
nyitottak egyéb közös fellépésekre is (pl. közös sajtótájékoztató, sajtóközlemény).
6. A Felek kijelentik, hogy az egymás hatáskörébe tartozó kérdéseket érintő, a Felek által szervezett
szakmai előadásokról, konferenciákról és egyéb rendezvényekről egymást tájékoztatják, azokon a
másik Fél részvételét lehetővé teszik.
2. Tájékoztatás a másik Fél jogalkalmazási munkáját segítő, illetve érdeklődésére számot tartó
ügyekről, ismeretekről
1. A GVH tájékoztatja a NEAK-ot, ha tevékenysége során a NEAK hatáskörébe tartozó
jogszabálysértés gyanúja merül fel vagy egyéb, a NEAK tevékenysége szempontjából releváns
problémáról, piaci anomáliáról szerez tudomást.
2. A NEAK tájékoztatja a GVH-t, ha tevékenysége során a GVH hatáskörébe tartozó
versenyproblémát észlel, ilyen jogszabálysértés gyanúja merül fel.
3. A Felek tájékoztatják egymást azon tevékenységükről, amely a másik Fél jogalkalmazási munkáját
segítheti.
4. A Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást, ha feladat- és hatáskörük gyakorlása során az
egészségbiztosítási ellátórendszerrel kapcsolatos, a verseny feltételeit vagy a fogyasztói érdekek
védelmét is érintő gyakorlatok, magatartások vizsgálata válik szükségessé. Indokolt esetben szakértői
szintű konzultációt kezdeményeznek, illetve kölcsönösen tájékoztatják egymást az ilyen vizsgálat
során feltárt, a Felek által feladat- és hatáskörük gyakorlása során hasznosítható ismeretekről.
5. A GVH – ilyen irányú kérés esetén – tájékoztatja a NEAK-ot annak a versenyfelügyeleti eljárásnak
az eredményéről, amelyet a NEAK tájékoztatása vagy megkeresése alapján indított, vagy amely
eljárás során tájékoztatással vagy megkereséssel fordult a NEAK-hoz, illetve amely a NEAK feladatés hatáskörét érintette. A GVH az ügyet lezáró döntés szövegének a honlapon történő közzétételével
egyidejűleg, a honlapon való megjelenésről történő tájékoztatás elektronikus formában történő
megküldésével, vagy – ha az ügyet lezáró döntést a GVH a honlapon nem teszi közzé – a valamennyi
ügyféllel történt közlést követően tájékoztatja a NEAK-ot.
6. A NEAK – ilyen irányú kérés esetén – tájékoztatja a GVH-t annak a vizsgálatnak vagy hatósági
eljárásnak az eredményéről, amelyet a GVH tájékoztatása vagy megkeresése alapján indított, vagy
amely eljárás során tájékoztatással vagy megkereséssel fordult a GVH-hoz, illetve amely a GVH
feladat- és hatáskörét érintette. A NEAK megküldi a GVH részére a vizsgálatot, illetve hatósági
eljárást lezáró iratot.
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3. Az együttműködésre vonatkozó közös szabályok
1. A Felek az együttműködési megállapodás végrehajtása során az elektronikus kapcsolattartási
forma, így különösen az elektronikus levél használatára törekszenek.

2. A Felek együttműködésük során a személyes és egyéb, törvény által védett adatok védelmére
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban, azok betartásával járnak el.
3. A Felek a másik fél közreműködésével készült dokumentumokat csak a másik Félnek történő
bemutatás után, annak hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra.

4. A Felek vállalják, hogy a jelen együttműködési megállapodást szükség – így különösen az
együttműködést érintő jogszabályi rendelkezések változása – esetén, de legalább évente, az
együttműködésük gyakorlata során szerzett tapasztalatok alapján felülvizsgálják, és szükség
esetén módosítják.

III.

Kapcsolattartók

1. A Felek az együttműködési megállapodás végrehajtásához kapcsolattartó személyeket jelölnek ki. A
Felek a közvetlen kapcsolattartásért felelős személyében, illetve elérhetőségében bekövetkezett
változásról haladéktalanul írásban értesítik a másik Felet.
a) GVH részéről kapcsolattartó:
 Fúziós Iroda portfóliójába tartozó kérdésekben:
o

Név: dr. Buránszki Judit

o

Beosztás: Fúziós Iroda vezetője

o

E-mail: buranszki.judit@gvh.hu

o

Tel.: +36 1 472 8908

 Antitröszt Iroda portfóliójába tartozó kérdésekben:
o

Név: dr. Pánczél Márk

o

Beosztás: Antitröszt Iroda vezetője

o

E-mail: panczel.mark@gvh.hu

o

Tel.: +36 1 472 8984

 Sajtókommunikációt érintő kérdésekben:
o

Név: Farkas-Varga Éva

o

Beosztás: Közszolgálati és Kommunikációs Iroda vezetője

o

E-mail: farkas-varga.eva@gvh.hu

o

Tel.: +36 1 472 8989

4

b) NEAK részéről kapcsolattartó:
 Társadalombiztosítás keretében nyújtott ártámogatással összefüggő témakörök vonatkozásában:
o

Név: Vincziczki Áron

o

Beosztás: Ártámogatási Főosztály, főosztályvezető

o

E-mail: vincziczki.az@neak.gov.hu

o

Tel.: +36 1 298 2458

 a NEAK általános jogi és szerződéskötési tevékenységével kapcsolatban:
o

Név: Dr. Szomolányi Borbála

o

Beosztás: Jogi Főosztály, főosztályvezető

o

E-mail: szomolanyi.b@neak.gov.hu

o

Tel.: +36 1 298 2418

 Sajtókommunikációt érintő kérdésekben:
o

Név: Karsai András

o

Beosztás: Általános Igazgatási Főosztály, főosztályvezető

o

E-mail: akarsai@neak.gov.hu

o

Tel.: +36 1 298 2404

2. A Felek szervezetükön belül biztosítják, hogy az együttműködés a kapcsolattartókon keresztül
valósuljon meg, és a kapcsolattartók gondoskodjanak az érintett szervezeti egységek szükség szerinti
bevonásáról.
3. Felek gondoskodnak arról, hogy kijelölt kapcsolattartóikat – mint érintetteket – megfelelően
tájékoztassák arról, hogy a szerződés III/1. pontjában megadott személyes adataikat a másik fél a jelen
megállapodásban meghatározott célból kezeli, összhangban a GDPR rendelettel. Az adatkezelés az
adatkezelő jogos érdekeinek – a jelen megállapodásban foglaltak végrehajtása és az annak
teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából – érvényesítéséhez szükséges, jogalapja a GDPR
rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.
4. Felek tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet 16. és 18.
cikkével összhangban kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, illetve a
GDPR rendelet 21. cikke szerinti eset fennállása esetén tiltakozhat azok kezelése ellen. A kötelezően
megadott személyes adatok kezelése jelen szerződés megkötésének előkészítésével kezdődik és az
adatok törléséig tart. A törlésre akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó európai uniós és nemzeti
jogszabályok szerint jelen szerződéssel kapcsolatos dokumentum-megőrzési kötelezettség megszűnik.
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5. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen megállapodással és a Felek tevékenységével összefüggésben
tudomásukra jutott mindennemű információ – függetlenül annak megjelenési formájától – tekintetében
lejárati határidő nélkül teljes körű titoktartási kötelezettség terheli, így azt Felek nem jogosultak
harmadik személyek számára semmilyen módon hozzáférhetővé, megismerhetővé tenni a Felek
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

Záró rendelkezések

IV.

1. Az együttműködési megállapodás a mindkét Fél általi aláírás napját követő hónap első napján lép
hatályba.
2. A jelen együttműködési megállapodás 6 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban
készült, amelyből 3 példány a NEAK-ot és 3 példány a GVH-t illet meg, mely megállapodás teljes
körűen, hiánytalanul és egybehangzóan, valamint helyesen tartalmazza a jelen megállapodás tárgyát
képező

együttműködési

szándékukat/szerződéskötési

akaratukat,

amely

a

megállapodásban

foglaltakkal mindenben megegyezik, így azt elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt minősített elektronikus aláírással/minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú
elektronikus aláírással írnak alá. A fentiek szerint elektronikusan aláírt dokumentum a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:7. §-ának (3) bekezdése alapján írásba foglaltnak
tekintendő.
3. Az együttműködési megállapodás mindenkor hatályos szövegét a Felek az aláírástól számított
tizenöt napon belül honlapjaikon (www.gvh.hu és www.neak.gov.hu) hozzáférhetővé teszik.
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