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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 HungaroControl Zrt., mint ajánlatkérő (a 

továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Licenc és gyártói támogatás rTWR videórendszerhez” tárgyban indított  

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2021. január 27. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési 

Hatóságot, hogy a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról 

szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a Kbt. 98. § 

(2) bekezdés c) pontjára – hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít „Licenc és gyártói támogatás rTWR 

videórendszerhez” tárgyban. 

Ajánlatkérő – a hiánypótlást követően – 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 az ajánlattételre 

felhívott gazdasági szereplővel köthető meg.  

Ajánlatkérő előadta, hogy a rendelkezésére álló „távoli toronyirányítás technológia” (a továbbiakban: 

rTWR) hagyományos toronyirányítást tesz lehetővé oly módon, hogy a vizuális megfigyelést egy erre 

a célra kialakított kamerarendszerrel támogatja. Ajánlatkérő bemutatta, hogy a jelenlegi rTWR 2016-

ban állt üzembe, amelynek videórendszerét az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő szállította. 

Jelen beszerzés tárgya licenc és gyártói támogatás a fent ismertetett videórendszer alkotóelemeinek 

részét képező Enhanced Airport Vision Display (a továbbiakban: EAVD) szoftverhez. 

Ajánlatkérő – kizárólagossági nyilatkozatok és a megelőző szerződések becsatolásával - igazolta, hogy 

az EAVD szoftver az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos tulajdona. Ajánlatkérő 

előadta, hogy az EAVD szoftver elengedhetetlen a rTWR operatív működéséhez. 

Ajánlatkérő a reális alternatíva hiánya alátámasztásaként bemutatta, hogy jelenlegi licenc és gyártói 

támogatás beszerzésnek nem reális alternatívája egy teljesen új rendszer beszerzése sem árban, sem 

időben. Ennek keretében Ajánlatkérő dokumentumokkal alátámasztva bemutatta, hogy teljes 

videórendszer ára többszöröse volt a később megkötött licenc és support szerződések, és jelen 

beszerzés értékének. Ajánlatkérő bemutatta továbbá, hogy lényegesen hosszabb idő egy új rendszer 

beszerzése, üzembe állítása, hatósági engedélyeinek megszerzése, valamint az üzemeltetői és 

légiforgalmi irányítói állomány kiképzése, mint a jelenlegi beszerzés lefolytatása. 
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A fentiekből megállapítható, hogy Ajánlatkérő részére nem létezik más, reális alternatíva beszerzési 

igényének kielégítésére, valamint 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 és megbízásából: 
 
 

dr. Szeiffert Gabriella 
Hatósági Ellenőrzési Osztály 
osztályvezető, kiadmányozó 
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