
 

 

 

 
 

 

 

1026 Budapest, Riadó u. 5. • 1525 Pf. 166. • Tel.: +36 1 882 85 53 • kapcsolat@kt.hu • www.kozbeszerzes.hu 

 
Iktatószám: HNT-00038/08/2020. 

           ügyintéző: dr. Bodnár Enikő 
 

Döntés 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról 

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 103. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy a 

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, mint ajánlatkérő (a 
továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Dimensions online adatbázis – 2020.” tárgyban indított  

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2020. március 5. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a 
Közbeszerzési Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárást indít „Dimensions online adatbázis – 2020.” tárgyban. 
 
Ajánlatkérő – hiánypótlást követően – a Kbt. 103. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatta 
a Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat. 
 
Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés kizárólagos jog védelme miatt kizárólag az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel köthető meg.  

 
Ajánlatkérő előadta, hogy a jelen közbeszerzési eljárás megvalósításának célja, hogy az 
Ajánlatkérő az Elektronikus Információszolgáltatás (a továbbiakban: EISZ) nemzeti program 
rendszerén keresztül folytassa az országos szintű elektronikus katalógus, a Compass 
adatbázis fejlesztését a Compass+ szakmai projekt keretein belül. Az adatbázis létrehozása 
2017. évben a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával valósult 
meg, karbantartása, folyamatos működtetése az EISZ operatív feladatait ellátó EISZ 
Titkárság feladata.  
 
Ajánlatkérő ismertette, hogy a Compass+ projekt célja egy olyan országos szintű adatbázis 
létrehozása, karbantartása és folyamatos működtetése, amely a nyilvános, közösségi 
könyvtárakban elektronikus formában elérhető, kurrens és archív tudományos adatbázisok 
listáját összegyűjti, rendszerezi és az egyéni felhasználók számára közszolgáltatás jelleggel 
ingyenesen és korlátozás nélkül hozzáférhetővé teszi. A COMPASS egy elektronikus 
katalógus, amely a hazai felsőoktatási intézmények és kutató központok által nemzeti licenc 
vagy egyéni előfizetés keretében beszerzett elektronikus tudományos tartalmak, illetve saját 
fejlesztésű adatbázisok keresőfelülete. A Compass+ fejlesztés az EISZ rendelkezésére álló 
adattömeg alapján felhasználóbarát, hatékony és testre szabható interaktív felületen 
keresztül segíti az eligazodást az EISZ tagintézmények, a kutatói közösség tagjai és a 
döntéshozók számára az intézményi teljesítménymérés és -értékelés, valamint rangsorolás 
területén.  A Compass+ fejlesztés a Dimensions adatbázis adatainak felhasználásával 
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valósítható meg, mivel ezen adatok további strukturálásának eredményeként mérhető az 
intézmények tudományos kibocsátása. A Compass+ szakmai projekt megvalósítása révén az 
EISZ az eddigieknél pontosabb és részletesebb elemzéseket készíthet. 
 
Az EISZ a Kormány 2249/2001. (IX. 12.) határozata (az Országos Tudományos Kutatási 
Alapprogramok Bizottság elnöke beszámolójának elfogadásáról és az egységes elektronikus 
információszolgáltatás elveinek és követelményeinek kidolgozásával kapcsolatos 
feladatokról) alapján létrejött olyan nemzeti program, amelynek célja, hogy a felsőoktatás és 
a tudományos kutatás számára nélkülözhetetlen elektronikus információforrásokat 
központilag, nemzeti licenc alapján vásárolja meg.  
 
A beszerzés tárgyát szerzői jogvédelem alatt álló adatbázishoz való hozzáférést biztosító 
előfizetői szolgáltatás képezi annak érdekében, hogy az MTA biztosítani tudja az EISZ 
Titkárság Compass adatbázis karbantartására vonatkozó feladatait. Az adatbázishoz való 
hozzáférést kizárólagosan - a forgalmazásra kizárólagosan jogosult - ajánlattételre felkért 
Digital Science & Research Solutions Inc. biztosítja, más ajánlattevő nem képes a tárgyi 
beszerzést képező adatbázis szolgáltatására.  
 
Az EISZ Nemzeti Program keretében beszerzendő Dimensions adatbázis képes a világon 
egyedülálló módon cikkszinten nyilvántartani az intézmények tudományos kibocsátását és 
az open access státuszról is valós idejű nyilvántartással rendelkezik. 
 
Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő nyilatkozatában megerősítette, hogy a 
beszerzés tárgya vonatkozásában kizárólagos joga áll fenn. 
 
A fentiekből megállapítható, hogy Ajánlatkérő részére nem létezik más, reális alternatíva 
beszerzési igényének kielégítésére, valamint a verseny hiánya nem annak következménye, 
hogy Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta 
meg. 
 
A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 189. §-a alapján a szükséges vizsgálatokat elvégezte, 
a vizsgálata során megállapította, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának 
megalapozottsága megállapítható.   
 
Jelen döntést a Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Közbeszerzési Hatóság honlapján is 
közzéteszi a Kbt. 103. § (4) bekezdésének megfelelően. 

Budapest, 2020. március 20. 

 

a Közbeszerzési Hatóság elnöke 

       nevében: 
 
 

…………………….……… 
      dr. Kugler Tibor 

        főosztályvezető, kiadmányozó 
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