EGYÜTTMŰKÖDÉS! MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött a Nemzeti Adatvédelmi és Információszab adság Hatóság (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.; képviseli: Dr. Péterfalvi Attila elnök; a t ovábbiakban: NAIH) és a M agyar Nemzeti Bank
(székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.; képviseli: Dr. Matolcsy György elnök; a továbbiakban: MNB; a
továbbiakban együttesen: felek) között.

PREAMBULUM

-ATeWüftműkoclésilriegallapodás célja az MNB által felügyelt szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igény
bevevő fogyasztók személyes adatainak összehangolt és ha tékonyabb védelme, valamint a kö zérdekű adatok
nyilvánosságának elősegítése.
Az együt tműködés jogszabályi alapja az informá ciós önrendelkezési jogról és az inform ációszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény, a Ma gyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény, valamint az egyéb jogsza
bályoknak a pénzüg yi szervezetek ál tal nyújtott szolgáltatásokat igénybevevők személyes adatait védő rendel
kezései.
A fentiekre tekintettel az NAIH és az MNB az alábbiak szerinti együttműködésben állapodott meg:

I. Az együttműködés formái

1.

A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy megküldik egymás részére a pr eambulumban megjelölt fela
dat- és hatáskörüket érintő kiadványaikat.

2.

A jogszabályban meghatározott együttműködési kötelezettségen felül a felek megállapodnak abban,
hogy a másik fél feladatai teljesítését elősegítik. Ennek során egyes, m eghatározott esetekben segítik
egymás vizsgálatait, konzultálnak, jogértelmezési kérdésekben egyeztetnek, és megvizsgálják a szakható
ságként való bevonás lehetőségét.

3.

A felek vállalják, hogy a másik fél hatáskörébe tartozó ügyeket soron kivül teszik át.

4.

A fe lek vállalják, hogy a másik f elet érintő sajtómegkeresések, nyilatkozatok, közlemények_és aj ánlások
esetén egymást előzetesen tájékoztatják illetve előzetesen konzultálnak.

5.

A felek vállalják, hogy a másik fél hatás- és felad atkörét is érintő vizsgálataikat, kommunikációjukat, eljá
rásaikat, közérdekű kereseteiket és közérdek ű igényérvényesítésüket, pályázataikat előzetes kölcsönös
tájékoztatás után indítják el,és a későbbiekben is táj ékoztatják egymást a legfo ntosabb információkról,
közérdekű és közérdekből nyilvános adatokról.

6.

A felek - a pénzügyi szervezetek által n yújtott szolgáltatásokat igénybevevő fogyasztók személyes adatait
érintő témakörben - együttműködnek a fogyasztók, v alamint a pénzügy i szervezetek részére készülő tá
jékoztató anyagok, szakmai kiadványok előkészítésében.

7.

A felek vállalják, hogy a mind két fél feladat- és ha táskörét érintő jogszabálytervezetekkel kapcsolatosan
kifejtett érdemi véleményükről - a IV. fe jezetben megjelölt kapcsolattartó útján, elektronikus formában
történő megküldéssel - egymást tájékoztatják.

8.

A fele k vállalják, hogy az MNB ált al felügyelt szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevő fo
gyasztók személyes adatainak védelmét szolgáló jogszabá lyalkotás, illetőleg jogszabály-módosítás szük
ségességének észlelése esetén - a IV. fejeze tben megjelölt kapcsolattartó útján - egymást tájékoztatják,
valamint a kérdésben konzultációt folytatnak.

9.

A fenti vállalások nem érintik a felek jogszabályalkotásra vagy jogszabály -módosításra vonatkozó önálló
javaslattételi jogát.

10.

Az együt tműködési megállapodás tartalmát érintő jogszabályváltozások esetén a fele k kölcsönösen kez
deményezik a szükséges módosítások együttműködési megállapodásba történő beiktatását, illetve
egyeztetnek az egységes jogalkalmazás érdekében.

I. A hatáskör előzetes tisztázása

11.

Amennyiben bármely fél részéről valamely hatósági ügyben a hatáskör megállapításával kapcsolatos
probléma merül föl, az a fél, amelynél a pr oblémát fölvető ügy indult, előzetes egyeztetés keretében a
kijelölt kapcsolattartó útján - t elefonon, illetve e-mail útján - felveszi a kapcsolatot a másik fél kijelölt
kapcsolattartójával.

12.

Ha az e gyeztetések ésszerű, az é rintett felek által előre meghatározott időn belül nem vezetnek ered
ményre, és hat ásköri vita keletkezik, annak eld öntésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény szabályai az irányadók.

III. Az ellenőrzésre vonatkozó közös rendelkezések

13.

A fe lek a IV. fejezetben kijelölt kapcsolattartóik útján kezdeményezhetik, hogy a h atáskörükbe tartozó
jogszabályi rendelkezések végrehajtása, valamint a végre hajtható hatósági döntésben foglaltak megfele
lő teljesítésének ellenőrzése érdekében közös hatósági ellenőrzéseket végezzenek.

14.

A közös ellenőrzések megvalósításának részlete it (témáját, időpontját, helyszínét, módszerét stb.) a felek
a kijelölt kapcsolattartóik által megszervezett szakmai konzultáció keretében egyeztetik.

15.

A jelen együttműködési megállapodással nem érintett kérdésekben a felek egymás érdekeinek kölcsönös
tiszteletben tartásával járnak el, a megállapodás m egkötéséről mindkét fél tájékoztatja a megállapodás
sal érintett munkatársait, szervezeti egységeit.

16.

A felek együttműködésük során az egyes titokfajtákra vonatkozó rendelkezések betartásával járnak el.

IV. Kapcsolattartásért felelős személyek

17.

Az MNB-vel való kapcsolattartással - a 19. po ntban meghatározott ügyek k ivételével - a NAIH elnöke az
elnökhelyettest bízza meg.

18.

Az NAIH-val való kapcsolattartással - a 20. po ntban meghatározott ügyek kivételével - az MNB elnöke a
Fogyasztóvédelmi Igazgatóság vezetőjét bízza meg.

19.

Hatásköri kérdések tisztázása végett az MNB-vel va ló kapcsolattartással a NAIH elnök e a Hatósági Ügyek
Osztályának vezetőjét, az Adatvédelmi Osztály vezetőjét és a Szabá lyozási és Titokfelügyeleti Osztály ve
zetőjét bízza meg.

20.

Hatásköri kérdések tisztázása végett a NAIH-val való kapcsolattartással az M NB elnöke a H itelintézeti
fogyasztóvédelmi főosztály vezetőjét, az Egyéb pénzügyi szolgáltatók fogyasztóvédelmi főosztályának ve
zetőjét és a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ Fogya sztóvédelmi Beadványok Főosztályának főosztály
vezetőjét bízza meg.
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v. Az együttműködési megállapodás hatálya, módosítása

21.

A jele n együttműködési megállapodás a fel ek - eltérő időpontban történő aláírás esetén az utó bb aláíró
fél - általi aláírásának napján lép hatályba.

22.

A felek megállapodnak abban, hogy az együttműködés során szerzett tapasztalatok alapján, szükség ese
tén felülvizsgálják és módosítják a jelen Együttműködési Megállapodást.

23.

Bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal felmondhatja a jele n Együttműködési Megállapodást. A felek a felmo ndási idő, hosszát-azJrásbelLny.ilatkozat-kézhezvételét-követő-3Q-napban-határozzák meg.

Budapest, 2014.
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