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MINISZTERELNÖKSÉG 

KÖZBESZERZÉSI FELÜGYELETÉRT FELELŐS 

HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 

KÖZBESZERZÉSI FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY 
 

 

 

Tárgy: KFF/1041/2/2017. iktatószámú, feltétellel támogató tartalmú eljárás 

megindítására vonatkozó tanúsítványban tett észrevétel mellőzésének indoka 

MIR azonosító szám: 2017/07/SZ/03100 

 

 

 

Tisztelt Cím! 

 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal részére „A Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal, mint projektgazda, a Közigazgatás- és 

Közszolgáltatásfejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretében megvalósuló kiemelt - 

KÖFOP1.0.0-VEKOP-15-2016-00046 - Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási 

gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése - projekt keretén belül a ''Nemzeti 

Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljának 

fejlesztése”  tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan megküldött feltétellel támogató 

tartalmú eljárás megindítására vonatkozó tanúsítványban tett észrevétel mellőzésének indokát 

az alábbiakban küldjük meg: 

 

 

1. észrevétel: 

1. Ajánlatkérő az eljárás jogcímének a Kbt. 98. § (2) bekezdésének c) pontját jelölte 

meg, mi szerint 

a) a szerződés műszaki-technikai sajátosságok vagy kizárólagos jogok védelme 

miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg 

b) feltéve, hogy az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési 

igényének kielégítésére 

c) és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát 

a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg. 

Az idézet jogszabályhely tehát e három feltétel együttes fennállását követeli meg.  

Álláspontunk szerint a jogszabályban megfogalmazott követelmények kellő 

alapossággal alátámasztásra kerültek Ajánlatkérő által. Azonban az esetleges 

auditkockázat elkerülése végett javasoljuk, hogy a b) – és ehhez kapcsolódóan a c) 

pontban foglaltak alátámasztására további, részletesebb indokolást nyújtson.  

A Közbeszerzési Hatóság részére benyújtandó tájékoztatásban előadta, hogy a 

338/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 8/A. § alapján a kizárólagos joggal rendelkező 

ajánlattevő által működtetett felületen történik az ott nevesített felek közötti 

kommunikáció. Javasoljuk az indokolás kiegészítését azzal, hogy e jogszabályra 

tekintettel Ajánlatkérő nem szerezhet be eltérő informatikai rendszert az érintett 

szervekkel történő kommunikációra, így amennyiben nyílt eljárást folytatatna le és a 
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jelenlegi rendszer bővítése helyett egy más gazdasági szereplő által készített azonos 

platformon futtatható rendszer kialakítása lenne az eljárás tárgya, azzal megsértené a 

388/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltakat. Javasoljuk azzal is kiegészíteni az 

indokolást, hogy a jogszabályra tekintettel kizárt, hogy a korábbi eljárás során 

megvásárolhatta volna Ajánlatkérő a forráskódot. 

 

Mellőzés indoklása: 

 

Ajánlatkérő az EMIR rendszerbe felcsatolt Közbeszerzési Hatóság részére küldendő 

2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 103. § szerinti tájékoztatást a Kbt. 

98. § (2) bekezdése c) pontja szerinti jogalap indoklásáról dokumentumot a 

Közbeszerzési Hatóság részére 2017. július 05. napján megküldte. 

 

A Közbeszerzési Hatóság 2017. július 06-án hiánypótlásra szólította fel Ajánlatkérőt, 

amely alapján Ajánlatkérő az alábbiakkal egészítette ki a jogalap indoklását: 

 

„… A Nemzeti Jogszabályról szóló 338/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 9. § (1), 

(2) bekezdése rögzíti, hogy a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója a Magyar 

Közlöny Lap-és Könyvkiadó Kft.  

 

Ugyanezen rendelet 9. § (3) bekezdése szintén rögzíti, hogy a jelen 

közbeszerzési eljárás tárgyát képező Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi 

Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljának bővítését, fejlesztését a 

Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó Kft. kizárólagosan látja el.  

 

A Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó Kft. 2017.07.05-én tett nyilatkozata 

szintén rögzíti az 1997. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogának fennállását. 

  

Ajánlatkérő által megvalósítandó  Közigazgatás- és Közszolgáltatásfejlesztés 

Operatív Program (KÖFOP) keretében megvalósuló kiemelt - KÖFOP1.0.0-

VEKOP-15-2016-00046 - Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási 

gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése - projekt keretén belül 

megvalósítandó feladat, a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező „Nemzeti 

Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljának 
fejlesztése” a projekt megvalósítandó célja, melynek megvalósíthatóságáról  a 

fent említett Kormányrendelet 9.§ (3) bekezdése  rendelkezik 

 

A fentiek alapján látható, hogy mind a Kormány rendelet, mind a gazdasági 

szereplő nyilatkozata bizonyítja, hogy Ajánlatkérő számára a beszerzési igény 

kielégítésére nem létezik más reális alternatíva és a verseny hiánya nem annak 

a következménye, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a versenyt 

indokolatlanul szűkítő módon határoztuk meg. …” 

 

Ezt követően Közbeszerzési Hatóság 2017. július 18-án pozitív bírálatú döntést 

küldött Ajánlatkérő részére a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjáról.  

A döntést felcsatoltjuk az EMIR rendszerbe [Közbeszerzési Hatóság Döntése 

NJT.pdf]. 

Ajánlatkérő a fentiek miatt a feltétellel támogató tartalmú eljárás megindítására 

vonatkozó tanúsítvány 1.) pontban foglaltakat mellőzi. 
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A tanúsítványban megjelölt többi pontot Ajánlatkérő pontosította/javította az ajánlati 

dokumentációban, mely módosított dokumentumot felcsatoljuk az EMIR rendszerbe. 

 

 

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását. 

 

 

 

 
Szolnok, 2017. augusztus 09. 

 

 

 

 

 

               Tóth Róbert 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

lajstromszám: 00046 

 

 

 

 

                                                 

                                                    

                                                      


