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Döntés 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról 

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

Kbt.) 103. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy a HungaroControl Zrt., mint ajánlatkérő (a 

továbbiakban: Ajánlatkérő) által „MATIAS Build 13” tárgyban indított  

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2021. július 27. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési 

Hatóságot, hogy a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról 

szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a Kbt. 98. § 

(2) bekezdés c) pontjára – hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít „MATIAS Build 13” tárgyban. 

A Digitális Kormányzati Ügynökség a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a 

Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati 

informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. 

rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja és a Kbt. 3. § 14. pontja alapján központi beszerző szervként 

járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el jelen beszerzés során. 

Ajánlatkérő – a 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 jogok védelme, valamint műszaki-technikai sajátosságok 

miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg.  

Ajánlatkérő 1995. szeptember 28-án szerződést kötött a Magyar Légiforgalmi Irányítási Rendszer 

(Magyar Automated and Integrated Air Traffic Control System, MATIAS) kiépítésére és kifejlesztésére, 

amelynek speciálisan a magyarországi viszonyokra szabott eredménye és éles üzembeállítása 2005 

decemberében történt meg. A MATIAS szoftverrel kapcsolatos fejlesztési jogosultság az ajánlattételre 

felhívott gazdasági szereplő jelen hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdésének napján 

hatályos nyilatkozata és az 1995. szeptember 28-án kötött szerződés alapján kizárólag az ajánlattételre 

felhívott gazdasági szereplőt illeti meg. 

Ajánlatkérő bemutatta, hogy jelen beszerzési igénye a MATIAS rendszer szoftver és hardverelemei 

fejlesztésére terjed ki. Ajánlatkérő nyilatkozata szerint a hardver és a szoftver rendszer együttesen tudja 

csak biztosítani a MATIAS rendszer működését, az kifejezetten a magyar légtér (és a koszovói légtér) 

sajátosságainak figyelembevételével valósult meg.  

Ajánlatkérő – kizárólagossági nyilatkozatok és a megelőző szerződések becsatolásával - igazolta, hogy 

a MATIAS rendszerhez kapcsolódó szellemi tulajdonjog kizárólagosan az ajánlattételre felhívott gazdasági 
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szereplő tulajdonát képezik, tekintettel arra, hogy a MATIAS rendszert a felhívott gazdasági szereplő 

fejlesztette ki. 

Ajánlatkérő a beszerzési igény hardverelemei kapcsán – a műszaki-technikai sajátosságok körében – 

adott nyilatkozata szerint az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagosan egy zárt, komplex 

rendszert szállít – amely együttesen tartalmazza a szoftver és a hardver elemeket. A komplexitásából 

adódóan a rendszer alapvető műszaki jellemzője, hogy a különféle hardver és szoftver elemek szerves 

egységben együttműködve valósítják meg az elvárt funkcionalitást. Ennek eredményeként az 

Ajánlatkérő szerint a légiközlekedés biztonsági szabályainak megfelelően kizárólag olyan hardver 

elemek kerülnek beépítésre a MATIAS rendszerbe, amelyek megfelelnek az ajánlattételre felhívott 

gazdasági szereplő rendkívül szigorú minőségbiztosítási követelményrendszerének.  

Ajánlatkérő, valamint az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő nyilatkoznak továbbá arról, hogy a 

szükséges hardver elemek műszaki specifikációja a MATIAS szoftver fejlesztés eredménye, így az része 

a MATIAS rendszernek ezért ez az ismeretanyag a felhívott gazdasági szereplő know-how-ja, annak 

kiadására nem kötelezhető. 

Ajánlatkérő a reális alternatíva hiánya alátámasztásaként bemutatta, hogy jelenlegi beszerzési igény 

csak a teljes rendszer cseréjével lenne elvégezhető, mely nem reális alternatíva sem 

összegszerűségében, sem időben. Ennek keretében Ajánlatkérő bemutatta, hogy lényegesen hosszabb 

idő egy új rendszer beszerzése, üzembe állítása, hatósági engedélyeinek megszerzése, valamint az 

üzemeltetői és légiforgalmi irányítói állomány kiképzése, mint a jelenlegi beszerzés lefolytatása. 

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. 

Kelt: az elektronikus aláírás tanúsítványában rögzített időpontban  

A kiadmányozási jog a Közbeszerzési Hatóság 

Szervezeti és Működési Szabályzatán alapul. 

 

a Közbeszerzési Hatóság elnöke 

nevében és megbízásából: 

 

dr. Szeiffert Gabriella 

Hatósági Ellenőrzési Osztály 

osztályvezető, kiadmányozó 

helyett 

Rakovitsné dr. Szini Katalin 

főosztályvezető helyettes, kiadmányozó 
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