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Iktatószám: HNT-00022/05/2022/ 
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 HungaroControl Zrt., mint ajánlatkérő (a 

továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Matias a la carte szoftver karbantartás 2022” tárgyban indított  

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. január 30. 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 (a továbbiakban: Kr.) 15. § (1) bekezdés c) pontja alapján 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít „Matias a la carte szoftver karbantartás 2022” tárgyban. 

Ajánlatkérő – hiánypótlási felhívást követően – a Kbt. 103. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően 

tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat. 

Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag az ajánlattételre 

felhívott gazdasági szereplővel köthető meg. 

Ajánlatkérő bemutatta, hogy 1995. szeptember 28-án szerződést kötött a Magyar Légiforgalmi 

Irányítási Rendszer (Magyar Automated and Integrated Air Traffic Control System, a továbbiakban: 

MATIAS) kiépítésére és kifejlesztésére, amelynek speciálisan a magyarországi viszonyokra szabott 

eredménye és éles üzembeállítása 2005 decemberében történt meg. A MATIAS szoftverrel kapcsolatos 

módosítási (frissítési) 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 beszerzés tárgyát képező feladatok ellátása csak az ajánlattételre 

felhívott gazdasági szereplő birtokában lévő forráskód ismeretén alapuló szaktudás és rendszerismeret 

alapján biztosítható. 

Ajánlatkérő bemutatta, hogy számára nem létezik reális alternatíva a szoftvertámogatás, illetve a 

fejlesztések más gazdasági szereplőtől történő megrendelésére, mert a beszerzés tárgya szerinti 

feladatok megvalósítása, a rendszer bármiféle változtatása csak a kizárólagos jog jogosultja által 

lehetséges. Mindezek mellett Ajánlatkérő tájékoztatása szerint egy teljesen új rendszer kiépítése 

jelentős kiadásokkal járna, miközben a MATIAS-rendszer folyamatos működése a légiforgalmi 

irányítás szempontjából elengedhetetlen.  
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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. 

Ajánlatkérő bemutatta, hogy rendelkezik a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési 

rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (9) bekezdése szerinti engedéllyel.   

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  

Tisztelettel: 

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 
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