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Ügyintéző: dr. Ferencz Nándor 

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 „AFTN/AMHS központ upgrade” tárgyban indított  

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2021. szeptember 16. 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 (a továbbiakban: Kr.) 15. § (1) bekezdés c) pontja alapján 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít „AFTN/AMHS központ upgrade” tárgyban. 

Ajánlatkérő – hiánypótlási felhívást követően – a Kbt. 103. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően 

tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat. 

Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme, valamint műszaki-technikai 

sajátosságok miatt kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel köthető meg. 

Ajánlatkérő bemutatta, hogy az AFTN/AMHS (Aeronautical Fixed Telecommunication 

Network/Aeronautical Massage Handling System) központ létrehozását és kifejlesztését - melyen 

keresztül Ajánlatkérő, jogszabályi kötelezettségét képező légiforgalmi üzenetek távközlési továbbítását 

valósítja meg - az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogelődje végezte és telepítette 2009-ben.  

Ajánlatkérő a beszerzési igényének ismertetése körében bemutatta, hogy az életciklusa végét elért 

AFTN/AMHS üzenetkapcsoló központját kívánja megújítani, melynek eredményeként a kor 

információs technológiai színvonalának és a jövő kihívásainak megfelelő nagy megbízhatóságú, nagy 

teljesítményű a repülésbiztonsági követelményeknek megfelelő AFTN/AMHS központtal 

rendelkezne. 

Ajánlatkérő bemutatta, hogy a jelenleg üzemelő AFTN/AMHS központhoz kötődő kereskedelmi és 

szellemi tulajdonjogokat az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő birtokolja. Ajánlatkérő igazolta, 

hogy az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogelődje fejlesztette ki az érintett szoftvert, aki 

kizárólagosan rendelkezik a forráskóddal. Ajánlatkérő bemutatta, hogy jelen beszerzés tárgyát képező 

feladatok ellátása csak az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő birtokában lévő forráskód 

ismeretén alapuló szaktudás és rendszerismeret alapján biztosítható. 

Ajánlatkérő csatolta az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos jogát alátámasztó 

nyilatkozatot, valamint az alapszerződést. 
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Ajánlatkérő a reális alternatíva hiányának igazolása körében bemutatta, hogy egy új rendszer 

beszerzése jelentős többletköltséggel járna, és jelentősen hosszabb időt venne igénybe. A fentiek 

alátámasztása érdekében Ajánlatkérő bemutatta, hogy felújítás esetén (szemben egy új rendszer 

beszerzésével) a munka kizárólag a szerver funkcióit érintené, ezzel megadva a lehetőséget, hogy a 

több, mint száz üzemelő kliens változatlan formában működjön tovább. Tekintve, hogy ezek a kliensek 

földrajzilag rendkívül tág elhelyezkedéssel bírnak, így ezek cseréje egy új rendszer beszerzése esetén 

aránytalan többletköltséggel járna. A jelenlegi AFTN/AMHS központ felújítása esetén ugyanazon a 

platformon egy frissebb szoftver verzió kerülne telepítésre, de a felhasználói felület és a műszaki 

üzemeltetés a jelenlegihez képest közel azonos lenne, ezért megvalósítása kisebb erőforrást igényel 

mind pénzügyileg, mind humánerőforrás szempontjából. 

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 

  

http://www.kozbeszerzes.hu/
mailto:kapcsolat@kt.hu

		2021-09-27T08:10:22+0200
	Dr. Szeiffert Gabriella




