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 Iktatószám: HNT-00109/06/2022 
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 az Élelmiszermentő Központ Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Az Élelmiszermentő Központ 
Nonprofit Kft. alaprendeltetéséből adódó feladatainak ellátásához szükséges egyedi szoftverrendszer 
fejlesztése, az informatikai kiszolgáló rendszer tervezése, telepítése” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. május 25. 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 „Az 
Élelmiszermentő Központ Nonprofit Kft. alaprendeltetéséből adódó feladatainak ellátásához szükséges egyedi 
szoftverrendszer fejlesztése, az informatikai kiszolgáló rendszer tervezése, telepítése” 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 az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a 
továbbiakban: Éltv.), valamint az élelmiszermentésről szóló 72/2022. (III.2.) Korm. rendelet (a továbbiakban 
Rendelet) szerint közhatalmi feladataként köteles a működéséhez és tevékenységének ellátásához szükséges 
informatikai rendszer kialakítására. Az informatikai rendszernek biztosítania kell, hogy Ajánlatkérő képes 
legyen az Éltv. 38/H–38/I §-aiban meghatározott feladatainak jogszerű ellátására. 

Ajánlatkérő előadta, hogy a Rendelet 4. § (1) bekezdése szerint az Élelmiszermentő Központ Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság létrejöttével, tevékenységének megkezdésével összefüggő központi 
alkalmazás szolgáltatás érdekében szükséges informatikai közbeszerzési eljárások tekintetében az 
ajánlatkérő egy eljárás keretében a kezdő naptól számított 120. napig minden beszerzés esetében jogosult a 
Kbt. szerinti rendkívüli sürgősségre alapított, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására és 
megindítására.  

A Rendelet 4. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdésben meghatározott kezdő nap az Élelmiszermentő 
Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 46. § (7) bekezdése szerinti bejegyzését követő nap. 

Ajánlatkérő bemutatta, hogy jelen eljárás célja a hivatkozott jogszabályhelyek szerinti informatikai rendszer 
létrehozása. 
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Ajánlatkérő úgy nyilatkozott, hogy az élelmiszermentő tevékenységét nem tudja elkezdeni a jelen beszerzés 
tárgyát képező informatikai fejlesztés nélkül. A jelen beszerzés tárgyául szolgáló informatikai rendszer 
szükséges az Éltv. 38/H–38/I. §-aiban meghatározott élelmiszermentési, élelmiszerhulladék-képződés 
megelőzési és a rászorulók részére történő élelmiszer-elosztási feladatok ellátásához. 

A rendelkezésre bocsátott iratokból megállapítható, hogy a jelen eljárás Ajánlatkérő létrejöttével, 
tevékenységének megkezdésével összefüggő központi alkalmazás szolgáltatás érdekében szükséges 
informatikai közbeszerzésre irányul, amelyet Ajánlatkérő a Rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti határidőben 
indított meg. 

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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