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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 Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, mint 
ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Főnix egészségügyi rendszerek támogatási szolgáltatás 

nyújtása” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2021. december 16. 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 „Főnix 
egészségügyi rendszerek támogatási szolgáltatás nyújtása” 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 jog védelme miatt kizárólag egy, az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő csatolta az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
kizárólagos jogáról szóló nyilatkozatát a beszerzés tárgya tekintetében annak teljes időtartamára 
vonatkozóan. 

Ajánlatkérő előadta és igazolta, hogy a „Fogvatartotti nyilvántartás és a nyilvántartás alkalmazásfejlesztési 
eljárásai” tárgyú, tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeképpen, 2012. január 3-án megkötött 
vállalkozási szerződés alapján kifejlesztésre kerültek a fogvatartotti nyilvántartó rendszer (Főnix) részeként 
a fogvatartottak egészségügyi nyilvántartását megvalósító modulok. A szerződés részét képezték a 
hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlattevői által fejlesztett, előzetesen létező, ügyfelei részére licenc 
szerződés keretében felhasználható modulok, valamint egyedi, a hivatkozott közbeszerzési eljárás 
következtében kifejlesztett új modulok. Az Ajánlatkérő előadta, hogy az előzetesen létező modulok 
vonatkozásában korlátozott felhasználási jogot szerzett, nem került sor a forráskód átadására, míg az egyedi 
fejlesztésű modulokon az Ajánlatkérő kizárólagos tulajdonjogot (vagyoni jogot) szerzett, az adott modul 
továbbfejlesztésének, módosításának jogosultságával; az érintett programelemek forráskódjának átadása 
mellett. 

Jelen eljárás tárgya a Főnix rendszer fogvatartottak egészségügyi nyilvántartása rész folyamatos támogatása, 
valamint jogszabály- és verziókövetési feladatainak biztosítása. A jelen eljárás – a fent hivatkozott 
közbeszerzési eljáráshoz viszonyítva – korábban is létező (az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
tulajdonában lévő) modulokra terjed ki, valamint két olyan további modulra, amely tekintetében az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos support-joggal rendelkezik. A kizárólagos support-
joggal érintett modulok vonatkozásában az Ajánlatkérő külön csatolta a vagyoni jogokkal rendelkező 
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harmadik felek, valamint az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő között fennálló jogviszonyt igazoló 
dokumentumokat. 

Ajánlatkérő nyilatkozata és a becsatolt dokumentumok alapján megállapítható, hogy a jelen beszerzés csak 
és kizárólag olyan feladatokat foglal magában, amelyekre az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
kizárólagos joga fennáll, valamint, amely feladatok ellátásához szükséges az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplő kizárólagos jogának fennállása. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
nyilatkozatában megerősítette, hogy a beszerzés tárgya vonatkozásában kizárólagos joga áll fenn a szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt. 

Ajánlatkérő a reális alternatíva hiányának körében úgy nyilatkozott, hogy az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplőtől különböző gazdasági szereplő által kifejlesztett különálló, akár hasonló 
funkcionalitásokkal rendelkező menedzsmentrendszerekre történő áttérés választása olyan aránytalanul 
nagy pénzügyi és időbeli ráfordítással járna, hogy reális alternatívaként nem vehető számításba. Az 
Ajánlatkérő hangsúlyozta, hogy a tárgyi modulok minimum 650 főből álló, földrajzilag az országot teljesen 
lefedő felhasználói bázissal rendelkeznek. Új rendszerre történő áttérés esetén azok teljes újra oktatása 
további, külön folyamatot igényelnének. Továbbá az oktatást követő, 12-24 hónapos adaptálási szakasz során 
a felhasználók lényegesen redukált eredménnyel képesek az alkalmazást használni, ami önmagában is 
jelentős költséget jelentene. 

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. 

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 

 

Rakovitsné dr. Szini Katalin 
Közszolgálati és Támogató Főosztály 

főosztályvezető-helyettes, kiadmányozó 
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