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Döntés 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról 
 

 
A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 103. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy 
az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint 
ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „InFoRex rendszer műszaki-technikai 

megújítása” tárgyban indított  
 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 
 

Indokolás 
 
Ajánlatkérő 2020. július 2. 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 „InFoRex rendszer műszaki-technikai megújítása” 

tárgyban. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 103. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatta a Közbeszerzési 
Hatóságot, valamint – a hiánypótlást követően - csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárás jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat. 
 
Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés kizárólagos jog, valamint műszaki-technikai 
sajátosságok miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel, az ajánlattételre 
felhívott FX Software Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-vel (1066 
Budapest, Weiner Leó u. 16.) köthető meg. 
 
Ajánlatkérő igazolta, hogy 2002-ben bevezetésre került nála egy egyedi adósságkezelési 
és elszámolási rendszer, az InFoRex-ÁKK rendszer (továbbiakban: InFoRex-ÁKK 
rendszer), mely rendszer az FX Software Zrt. javára fennálló szerzői jogi védelem alatt 
álló alkotás. Ezen szellemi alkotás személyhez fűződő és vagyoni jogainak kizárólagos 
jogosultja, valamint az egyes fejlesztések tekintetében a szoftver, a rendszer átdolgozási, 
módosítási, továbbfejlesztési jogosultja kizárólag az FX Software Zrt. Ajánlatkérő a 
rendszer és a szoftverek használati jogával rendelkezik, amely nem kizárólagos, és nem 
átruházható, időben korlátlan. Ajánlatkérő használati joga nem biztosít felhasználási és 
rendelkezési jogot is egyben.  
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Ajánlatkérő bemutatta, hogy az InFoRex-ÁKK rendszer az Ajánlatkérő igényeinek 
megfelelően került kifejlesztésre és a rajta azóta elvégzett változtatások mindegyike az 
Ajánlatkérő igényei szerint került implementálásra. Ajánlatkérő számára kizárólag ez a 
speciálisan kifejlesztett és bizonyítottan az elvárt biztonságos működési feltételeknek 
megfelelően működő rendszer továbbfejlesztése és optimalizálása alkalmas a beszerzési 
célok megvalósítására, vagyis a jelenleg is működő InFoRex-ÁKK rendszer ezirányú 
továbbfejlesztése, optimalizálása révén érhető el a rendszer kívánt funkcionalitása. 
Műszaki-technikai sajátosság körében bemutatta Ajánlatkérő azt is, hogy a beszerzendő 
új InFoRex-ÁKK alkalmazás verziónak illeszkednie kell az Ajánlatkérő egyéb 
informatikai rendszeréhez, mely kapcsolódások szintén az InFoRex bázisán kerültek 
kialakításra. 
 
A reális alternatíva hiánya körében továbbá bemutatta, hogy a piacon jelenleg nincs olyan 
„dobozos” kész termék, amellyel kiváltható lenne az InFoRex-ÁKK rendszer. Egy 
teljesen új rendszer bevezetésének fejlesztési- és bevezetési díjvonzata többszöröse lenne 
jelen beszerzés becsült értékének, ezen felül sokkal több humán erőforrást igényelne, ami 
szintén tovább növelné a költségeket.  

 
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. 
 
Budapest, 2020. július 16. 
 
 

      A kiadmányozási jog a Közbeszerzési Hatóság Szervezeti és 
 Működési Szabályzatán alapul. 

 
a Közbeszerzési Hatóság elnöke 

nevében: 
 
 

Hellné dr. Varga Anita 
mb. főosztályvezető, kiadmányozó 
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