
 

1026 Budapest, Riadó u. 5.    1525 Pf. 166.      www.kozbeszerzes.hu      Tel.: +36 1 882 8500        kapcsolat@kt.hu 

Iktatószám: HNT-00235/04/2021 

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 Magyar Államkincstár, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: 
Ajánlatkérő) által „Wave szoftver felhasználás és támogatás beszerzése” tárgyban indított 

 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2021. december 7. 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 „Wave 
szoftver felhasználás és támogatás beszerzése” 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 gazdasági szereplővel 
köthető meg, melyet ajánlattételre hívott fel.  

A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 1. §  az államháztartásért felelős miniszter 
irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szervként határozza meg 
Ajánlatkérő jogállását. A 15/2020. (VIII.5) PM utasítás a Magyar Államkincstár stratégiai megújításának és 
hatékonyabb működésének elősegítéséért felelős miniszteri biztost nevezett ki, majd az Ajánlatkérőt irányító 
Pénzügyminisztérium 2020-ban kezdeményezte a hatékonyabb működést célzó „Magyar Államkincstár 
Átalakítása Program” (a továbbiakban: Kincstári Transzformáció) megvalósítását. Ajánlatkérő bemutatta, 
hogy a Kincstári Transzformáció legfőbb döntéshozó szerve (pénzügyminisztériumi és államkincstári 
felsővezetőkből álló fórum) 2020. szeptember 23-án döntött a Wave projektmenedzser szoftver (a 
továbbiakban: Szoftver) használatáról.  

A Kincstári Transzformáció végrehajtása, támogatása érdekében a Pénzügyminisztérium szerződést kötött 
az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel a Szoftver felhasználási jogainak megszerzése érdekében, 
mely Szoftverhez az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő biztosította a felhasználói jogokat Ajánlatkérő 
részére is.  

Ajánlatkérő nyilatkozata szerint a Szoftver nélkülözhetetlen a Kincstári Transzformáció végrehajtáshoz, ezért 
szükséges a Szoftver felhasználási engedélyének és a Szoftver támogatásának beszerzése a továbbiakban is 
(2022. december 31-ig).  

Ajánlatkérő bemutatta, hogy a szoftverfelhasználási szerződés kizárólag annak fejlesztőjével, és a szerzői 
jogok tulajdonosával köthető meg, továbbá támogatási szolgáltatást is kizárólag az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplő nyújthat. Az eljárás során megküldésre került az ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplő kizárólagossági nyilatkozata, miszerint a szerzői jogok kizárólagos jogosultjaként kizárólag a 
felhívott gazdasági szereplő adhat engedélyt a Szoftver felhasználására, és támogatását kizárólag a felhívott 
gazdasági szereplő végezheti, továbbá ezen jogokkal a közbeszerzési eljárás időtartama alatt, és a szerződés 
teljesítése során mindvégig rendelkezni fog.  
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Ajánlatkérő a reális alternatíva hiánya körében bemutatta, hogy irányító szerve, a Pénzügyminisztérium 
döntése nyomán kezdte meg a beszerzés tárgyát képező Kincstári Transzformáció véghezvitelét, melyet az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos tulajdonában álló Szoftver felhasználásával folytatott 
mindvégig. A Kincstári Transzformáció teljes megvalósításához más gazdasági szereplő szellemi terméke 
nem alkalmazható, mivel Ajánlatkérő nyilatkozata szerint az adatok migrációja nem megoldható más 
rendszer irányába, továbbá a piacon nem található más megoldás, mely teljesítené a Pénzügyminisztérium 
módszertana szerinti szempontokat, melyeknek a Kincstári Transzformáció végrehajtása során szükséges 
megfelelni.  

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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