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Ügyintéző: dr. Szabó Ádám 

 

Döntés 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról 

 
A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 103. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy a NISZ Nemzeti 

Infokommunikációs Zrt., mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Poszeidon L3 terméktámogatói 

szolgáltatás nyújtása” tárgyban indított  
 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

 

Indokolás 

 
Ajánlatkérő 2021. január 15. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, 
hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít „Poszeidon L3 

terméktámogatói szolgáltatás nyújtása” tárgyban. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 103. § (1) bekezdésének 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 egy meghatározott 
gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő igazolta az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
kizárólagos jogának fennállását a beszerzés tárgya tekintetében. 
 
Ajánlatkérő előadta, hogy az általa üzemeltetett Poszeidon Irat- és Dokumentumkezelő Rendszert (a 
továbbiakban: Rendszer) az ajánlattételre felhívott gazdasági társaság fejlesztette ki. Igazolta továbbá azt is, 
hogy a Rendszer szerzői jogainak és a szoftverek forráskódjainak kizárólagos tulajdonosa a felhívott gazdasági 
szereplő. A felhasználó intézmények örökös licenccel rendelkeznek a Rendszerre vonatkozóan. A Felhasználói 
Licencszerződés értelmében a licenchez nem kapcsolódik terméktámogatási szolgáltatás, azt az ajánlattételre 
felhívott gazdasági társaság, mint fejlesztő külön megrendelés és szerződés alapján biztosítja. Ajánlatkérő, 
mint üzemeltető rendeli meg a terméktámogatási szolgáltatást a felhasználó intézmények számára. 
 
Az Egységes Központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer megvalósításával kapcsolatos 
feladatokról szóló 1245/2010. (XI.17.) Korm. határozat alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, a Nemzetgazdasági Minisztérium, az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Vidékfejlesztési Minisztérium, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a 
Bethlen Gábor Alapítvány a Poszeidon EKEIDR Irat- és Dokumentumkezelő rendszert használja.  
 
A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények 
felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a Rendszert 
Ajánlatkérő üzemelteti minden szervezet részére. Ez az üzemeltetési jog nem terjed ki a Rendszer bármilyen 
szintű módosítására, annak mélyebb elemzésére nincs lehetőség a kizárólagos jog miatt. 

 
Ajánlatkérő csatolta az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagossági nyilatkozatát, melynek 

értelmében a Rendszer szerzői jogaival és a szoftver forráskódjával kizárólagosan rendelkezik, továbbá ezeket 

nem kívánja értékesíteni.  
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Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkezésre bocsátott iratokból megállapítható, hogy Ajánlatkérő részére 

nem létezik más, reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, valamint, hogy a verseny hiánya nem 

annak következménye, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon 

határozta meg. 

 

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: 

dr. Szeiffert Gabriella 

Hatósági Ellenőrzési Osztály 

osztályvezető, kiadmányozó 
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