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Iktatószám: HNT-00135/04/2021. 

Ügyintéző: dr. Szabó Ádám 

 

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 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság mint 

ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő), „FÖRI IKSZR (kizárólag forráskód birtokában elvégezhető) 

szoftvermodulok üzemeltetési, karbantartási feladatai” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2021. július 26. 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 „FÖRI IKSZR 

(kizárólag forráskód birtokában elvégezhető) szoftvermodulok üzemeltetési, karbantartási feladatai” 

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 igazolta, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy, az ajánlattételre 

felhívott gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő igazolta az ajánlattételre felhívott gazdasági 

szereplő kizárólagos jogának fennállását a beszerzés tárgya tekintetében. 

 

Ajánlatkérő tájékoztatott, hogy az Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási Rendszer (IKSZR) 

gyártása, valamint annak szerzői joga, forráskódja és a rendszerkulcsa az ajánlattételre felhívott gazdasági 

szereplő tulajdonát képezi. Az alapszerződés csatolásával bemutatta és igazolta továbbá, hogy az IKSZR 

vagyoni és szellemi alkotáshoz fűződő jogainak kizárólagos jogosultja az ajánlattételre felhívott gazdasági 

szereplő, melynek kizárólagossági nyilatkozata szintén megerősíti, hogy a szoftver kizárólagos 

tulajdonosának és egyben a szerzői jog kizárólagos jogosultjának minősül a beszerzés tárgyát képező 

feladatok tekintetében.  

 

Ajánlatkérő a reális alternatíva hiányának körében úgy nyilatkozott, hogy az IKSZR egy integrált 

rendszernek minősül, mely más szervezetek szakrendszerével áll összeköttetésben, így annak lecserélése 

nem megvalósítható. Ajánlatkérő nyilatkozata szerint az IKSZR fontos szerepet játszik tevékenységében, így 

nélkülözhetetlen annak magas rendelkezésre állása, melynek megfelelően a beszerzés tárgyát képező 

feladatok csak a megfelelő szaktudás és forráskód birtokában végezhetők el, mely alapján csak az 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő képes a beszerzési igény megfelelő ellátására.  

 

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. 
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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 az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben és 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 és megbízásából: 

dr. Szeiffert Gabriella 

Közszolgálati és Támogató Főosztály 

Hatósági Ellenőrzési Osztály 

osztályvezető, kiadmányozó 

helyett 

Rakovitsné dr. Szini Katalin 

főosztályvezető helyettes, kiadmányozó 
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