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Iktatószám: HNT-00160/05/2021 

Ügyintéző: dr. Ferencz Nándor  

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 Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt., mint ajánlatkérő (a 

továbbiakban: Ajánlatkérő) által „EDR rádióterminál, licensz, tartozék beszerzés” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2021. szeptember 7. 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 „EDR 

rádióterminál, licensz, tartozék beszerzés” 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 miatt kizárólag az  ajánlattételre felhívott gazdasági 

szereplővel köthető meg. 

A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 

3. § (3) bekezdése szerint az egységes digitális rádiótávközlő rendszer (a továbbiakban:  EDR) vonatkozásában 

a kormányzati célú hírközlési szolgáltató az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő. 

Ajánlatkérő igazolta, hogy a Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése hatálya alá tartozik, vagyis köteles a digitális 

rádióhálózat útján kielégíthető készenléti, illetve katasztrófavédelmi, katasztrófaelhárítási célú elektronikus 

hírközlési igényeiket EDR szolgáltatásként a kormányzati célú hírközlési szolgáltatótól igénybe venni.  

A Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése szerint a csatlakozott felhasználók számára a kormányzati célú 

hírközlési szolgáltató csak olyan készülékek használatát teheti lehetővé, amely a hálózat egészére nem jelent 

biztonsági sebezhetőséget, fenyegetettséget és a kormányzati célú hírközlési szolgáltatón keresztül kerül 

beszerzésre. 

A Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerint a csatlakozott felhasználók által beléptetni kívánt 

rádióterminálok, végponti berendezések, végkészülékek használatához szükséges licenc beszerzése 

kizárólag a kormányzati célú hírközlési szolgáltatón keresztül történhet.  

Ajánlatkérő bemutatta, hogy az EDR specifikus eszköz jogi sorsát osztja az annak üzemeltetéséhez 

elengedhetetlenül szükséges alkatrészek, tartozékok, kiegészítők, szoftverek és szolgáltatások beszerzése is. 

A leírtakból következően a szerződés kizárólag az ajánlattélre felhívott gazdasági szereplővel köthető 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. 
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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 

Tisztelettel: 

A kiadmányozási jog a Közbeszerzési Hatóság 

Szervezeti és Működési Szabályzatán alapul. 

a Közbeszerzési Hatóság elnöke 

nevében és megbízásából: 

dr. Szeiffert Gabriella 

Közszolgálati és Támogató Főosztály 

Hatósági Ellenőrzési Osztály 

osztályvezető, kiadmányozó 
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