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 Ügyintéző: dr. Ferge Péter 

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 DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Korlátolt 

Felelősségű Társaság, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „A nemzeti adatvagyon 

kezeléséhez szükséges kulcsszolgáltató rendszer beszerzése” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. március 4. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési 
Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít „A 
nemzeti adatvagyon kezeléséhez szükséges kulcsszolgáltató rendszer beszerzése” 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 előadta, hogy a nemzeti adatvagyonról szóló 2021. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Natv.) 4. § 
(1) bekezdés b) pontja szerint a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség (a továbbiakban: NAVÜ) elektronikus 
ügyintézés biztosítására kötelezett szervként az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartásból származó 
személyes adatnak a kulcsszolgáltató szervezet által biztosított eszközökkel való anonimizálását követően 
adatelemzést végez. A Natv. 15. § (1) bekezdés b) pontja alapján felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 
kulcsszolgáltató szervezetet rendeletben jelölje ki. 

Ajánlatkérő előadta, hogy a nemzeti adatvagyon hasznosításával összefüggő egyes részletszabályokról szóló 
607/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (1) bekezdése alapján a Natv. szerinti 
kulcsszolgáltató szervezet feladatait Ajánlatkérő látja el. Továbbá Ajánlatkérő előadta, hogy a Rendelet 34. § 
(3)–(4) bekezdése értelmében 2021. november 6. napjától – azaz a Rendelet 32. §-a szerinti hatálybalépésének 
napjától – számított 150 napos határidő lejártáig a NAVÜ a Rendelet szerinti tájékoztatási szolgáltatás 
nyújtására nem köteles, azonban ezt a határidőt követően megkezdődő tájékoztatási szolgáltatások 
nyújtásának a kulcsszolgáltatás működése elengedhetetlen feltétele. 

A Rendelet 34. § (7) bekezdése alapján a NAVÜ felállításával, tevékenységének megkezdésével 
összefüggésben álló közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő a Rendelet 32. §-a szerinti 
hatálybalépésének napjától számított 120. napig – azaz 2022. március 6. napjáig – minden beszerzés esetében 
jogosult a Kbt. szerinti rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására 
és megindítására. 
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Ajánlatkérő előadta és igazolta, hogy a jelen – a Rendelet szerinti határidőben megindított – eljárás tárgyát a 
NAVÜ felállításával, tevékenységének megkezdésével összefüggésben álló, a Natv.-ben hivatkozott 
kulcsszolgáltató rendszer fejlesztése és két hónapig tartó végleges konfigurálása képezi. 

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a D.919/2016.; D.920/2016., D.926/2016., 
D.928/2016. – D.934/2016. számú ügyekben, valamint a D.937/2016. és D.938/2016. számú ügyekben 
megállapította, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárás külön törvényi, jogszabályi felhatalmazás alapján alkalmazható. 

A fenti indokok, valamint a Döntőbizottság joggyakorlatának megfelelően Ajánlatkérő jogosult rendkívüli 
sürgősségre hivatkozással hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást lefolytatni a tárgyi közbeszerzési 
eljárásban. 

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. 

Kelt: az elektronikus aláírás tanúsítványában rögzített időpontban 

Tisztelettel: 

A kiadmányozási jog a Közbeszerzési Hatóság 
Szervezeti és Működési Szabályzatán alapul. 

a Közbeszerzési Hatóság elnöke 
nevében: 

 

dr. Szeiffert Gabriella 
Hatósági Ellenőrzési Osztály 
osztályvezető, kiadmányozó 
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