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Iktatószám: HNT-00147/14/2021 

Ügyintéző: dr. Nagy Dávid 

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 az Országos Kórházi Főigazgatóság, mint ajánlatkérő (a 
továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Az EFOP-1.9.6-16 Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések kiemelt 
projekt keretében a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerhez szükséges egészségügyi 
adatkapcsolatok kialakítása I.” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2021. augusztus 13. 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 „Az 
EFOP-1.9.6-16 Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések kiemelt projekt keretében a Kormányzati Személyügyi 
Döntéstámogató Rendszerhez szükséges egészségügyi adatkapcsolatok kialakítása I.” 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 egyetlen gazdasági 
szereplővel köthető meg, amelyet Ajánlatkérő ajánlattételre hívott fel. Ajánlatkérő igazolta az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplő kizárólagos jogának fennállását a beszerzés tárgya tekintetében. 

Ajánlatkérő előadta, hogy a KÖFOP-2.1.5-VEKOP-2016-00001 számú, „A versenyképes közszolgálat 
személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatás” című projekt megvalósításán belül, a Kormányzati 
Személyügyi Döntéstámogató Rendszer (a továbbiakban: KSZDR) a HR-stratégiai cselekvési képesség 
megteremtése című célkitűzés szerves részét képezte. A világjárvány kirobbanása és az ellene folytatott 
küzdelem feltárta a KSZDR szélesebb körben történő felhasználásának szükségességét, így annak az állami 
fenntartású egészségügyi intézményekre történő kiterjesztését. Mivel Magyarországon nem létezik 
központosított személyügyi nyilvántartás az állami fenntartású egészségügyi intézmények viszonylatában, 
a KSZDR fejlesztési céljai, illetve a rendszerrel szembeni szakmai elvárások teljes körűen adaptálhatók az 
azokban foglalkoztatott személyi állomány HR adatainak integrációjára. 

Az Ajánlatkérő előadta és dokumentumok útján igazolta, hogy a szakmai irányítása alá tartozó 68 
egészségügyi intézmény foglalkoztatottjainak HR adatait a JDOLBER nyilvántartási rendszert kezeli, amely 
rendszer vonatkozásában Ajánlatkérő igazolta az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos 
jogának fennállását. Annak érdekében, hogy a JDOLBER rendszerben tárolt egészségügyi HR adatvagyon 
egy ősfeltöltés keretében átadhatóvá váljon a KDSZR számára, továbbá az adatátadás ezt követően 
folyamatosan, napi szinten megtörténjen, egy interfész kapcsolat kialakítása szükséges a JDOLBER rendszer 
oldalán. Az interfész kialakítása csak forráskóddal lehetséges, az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
pedig kizárólagos jogokkal rendelkezik a JDOLBER szoftverek továbbfejlesztésére, feldolgozására, 
módosítására.  

A kizárólagos nyilatkozatban és a benyújtott megállapodásban foglaltak szerint a JDOLBER szoftverrendszer 
forgalmazási, módosítási, bárminemű továbbfejlesztési, karbantartási és jogszabály-követési jogával – 
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ideértve bármilyen adatinput/adatoutput kapcsolat kiépítését, így a JDOLBER-KDSZR interfész kialakítását 
is – az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő rendelkezik. 

A reális alternatíva hiánya körében Ajánlatkérő előadta, hogy az irányítása alá tartozó egészségügyi 
intézmények egy részében a JDOLBER rendszerben vezetik valamennyi munkatárs HR adatait, az interfész 
kialakítása hiányában az ősfeltöltést manuálisan kellene elvégezni, és a későbbi, napi szintű, folyamatos 
adatátadás nem volna lehetséges. Ebben az esetben a KSZDR nem tudná ellátni a szükséges kormányzati 
feladat támogatását, a vírus elleni védekezés hatékonyabbá tételét. 

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 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 
Közszolgálati és Támogató Főosztály 

Hatósági Ellenőrzési Osztály 
osztályvezető, kiadmányozó 
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