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A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a 
Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi 
 

K I E G É S Z Í T İ  H A T Á R O Z A T - ot. 
 
A Döntıbizottság a Dr. M. Tóth Ügyvédi Iroda, Dr. M. Tóth Balázs ügyvéd 
(1026 Budapest, Pasaréti út 121.) által képviselt Navigátor Informatika Zrt. 
(1097 Budapest, Illatos út 38., a továbbiakban: kérelmezı) által a Dr. Hargitai-
Mezıfi Ügyvédi iroda, Dr. Hargitai László ügyvéd (1118 Budapest, Budaörsi út 
4-18. B lph. III. emelet 20/A.) által képviselt Budapesti Távhıszolgáltató Zrt. 
(1145 Budapest, Laky Adolf u. 41-49.) és a DHK Hátralékkezelı és Pénzügyi 
Szolgáltató Zrt.(1034 Budapest, Szılı u. 38-40., a továbbiakban közösen: 
ajánlatkérı) „FİTÁV Zrt. (1. rész) valamint a DHK Zrt. (2. rész) informatikai 
outsourcing pályázata” tárgyú közbeszerzési eljárás 1. része ellen benyújtott 
jogorvoslati kérelme alapján hozott D.306/17/2013. számú határozatát akként 
egészíti ki, hogy jogorvoslati kérelem 1. eleme tekintetében megállapítja, hogy 
az ajánlatkérı megsértette a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 2. § (2) bekezdését is.  
 
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A 
határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétıl számított tizenöt napon 
belül keresettel a felperes belföldi székhelye (lakóhelye) szerint illetékes 
közigazgatási és munkaügyi bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet az illetékes 
bírósághoz címezve, kizárólag a Döntıbizottsághoz lehet benyújtani. Tárgyalás 
tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a 
határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. 

 
I N D O K O L Á S 

 
A Döntıbizottság a jogorvoslati ügyben hozott D.306/17/2013. számú érdemi 
határozatát a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) 134. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó a közigazgatási hatósági eljárás 
általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: Ket.) 81/B. § (1) 
bekezdése szerint kiegészíti tekintettel arra, hogy megállapította a jogorvoslati 
eljárásban a jogorvoslati kérelem 1. eleme tekintetében a Kbt. 2. § (2) 
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bekezdésének sérelmét és az indokolásban ezt meg is indokolta, azt azonban a 
rendelkezı részben nem tüntette fel. 
 
A Ket. 81/B. § (1) bekezdése szerint, ha döntésbıl jogszabály által elıírt 
kötelezı tartalmi elem hiányzik, vagy az ügy érdeméhez tartozó kérdésben nem 
született döntés, a hatóság a döntést kiegészíti. 
 
A határozat bírósági felülvizsgálatát a Kbt. 157. §-a biztosítja.  
A Döntıbizottság tájékoztatja a feleket, hogy jelen határozat bírósági 
felülvizsgálatára - mivel az ajánlatkérı nem központi költségvetési szerv - a Pp. 
326. § (12) bekezdés r) pontja és a Pp. 326. § (2) bekezdése alapján a felperes 
belföldi székhelye (lakóhelye) szerinti közigazgatási és munkaügyi bíróság az 
illetékes. A Pp. 326. § (11) bekezdés b) pontja szerint a fıvárosi székhelyő, 
azonban mőködését kizárólag Pest megye területén végzı felperesi szervezetet a 
bíróság illetékessége szempontjából úgy kell tekinteni, mintha székhelye Pest 
megye területén lenne. Amennyiben a felperes belföldi székhellyel (lakóhellyel) 
nem rendelkezik, úgy a Pp. 326. § (5) bekezdése értelmében a Fıvárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az illetékes. 
A Kbt. 160. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel hívta fel a Döntıbizottság 
a felek figyelmét arra, hogy amennyiben nem tárgyaláson kívül kívánják a 
határozat bírósági felülvizsgálatát, akkor a tárgyalás tartását a keresetlevélben 
kell kérni. 
 
Budapest, 2013. november 14. 
 
Dr. Dajka Gabriella sk 

közbeszerzési biztos 
Bonifert Zsolt sk 

közbeszerzési biztos 
Dr. Csanádi Péter sk 
közbeszerzési biztos 
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