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Ügyintéző: dr. Flek Lívia 

 

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 Budapesti Rendőr-főkapitányság, mint ajánlatkérő (a 

továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási Rendszer, Szitakötő 

rendvédelmi modul (BRFK által használt) alkalmazás üzemeltetése, üzemeltetéstámogatása, valamint eseti 

feladatok elvégzéséhez szükséges szakértői erőforrások biztosítása” tárgyban indított  

 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

 

Indokolás 

 

Ajánlatkérő 2021. július 30. 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 „Integrált 

Közlekedésszervezési és Szabályozási Rendszer, Szitakötő rendvédelmi modul (BRFK által használt) 

alkalmazás üzemeltetése, üzemeltetéstámogatása, valamint eseti feladatok elvégzéséhez szükséges szakértői 

erőforrások biztosítása” 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 egy meghatározott 

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

kizárólagos jogának fennállását a beszerzés tárgya tekintetében és annak teljes időtartamára vonatkozóan.  

 

Ajánlatkérő előadta, hogy az IKSZR Szitakötő rendszer (továbbiakban: Rendszer) gyártása, szerzői jogainak, 

forráskódjának kizárólagos tulajdonosa, valamint a rendszer üzemeltetésével kapcsolatban is kizárólagos jog 

illeti meg az ajánlattételre felkért gazdasági szereplőt. 

 

Ajánlatkérő előadta, hogy a Rendszer kifejlesztésére irányuló szerződést 2018.-ban kötötte meg, melynek 

eredményeképpen azt a fejlesztőtől üzemkész állapotban, felparaméterezve, felhasználókat és jogosultságaikat 

beállítva vette át. A Rendszer hosszú távú üzemeltetése elengedhetetlen Ajánlatkérő feladatellátása során, az 

nélkülözhetetlen a bűnmegelőzési, bűnügyi felderítő munkához. Jelen közbeszerzési eljárás célja az Ajánlatkérő 

biztonságos feladatellátása érdekében a Rendszer üzemeltetéstámogatása és az eseti feladatok elvégzéséhez 

szükséges szakértői erőforrások biztosítása. 

Ajánlatkérő a reális alternatíva vizsgálata körében bemutatta, hogy egy új hasonló rendszer kifejlesztése 

indokolatlanul nagy költséggel és időráfordítással járna. Egyéb releváns módja pedig sincs annak, hogy más 

gazdasági szereplőt vonjon be a Rendszer által lefedett feladatok ellátására, ugyanis egy ilyen fontosságú és 
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komplexitású rendszer üzemeltetését nem lehet rábízni olyan gazdasági szereplőre, amely nem rendelkezik a 

Rendszer fejlesztési, módosítási jogaival, nem ismeri a rendszer felépítését és forráskódját, meghibásodás 

esetében nem tud beavatkozni és hibát elhárítani.  

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 helyett 

 

 

Hellné dr. Varga Anita 

Közszolgálati és Támogató Főosztály 

főosztályvezető 
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