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Iktatószám: HNT-00234/03/2021 
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 Magyar Államkincstár, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: 
Ajánlatkérő) által „ITP 2000 inf.Rendszer fejlesztés támogatás” 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 „ITP 
2000 inf.Rendszer fejlesztés támogatás” tárgyban. 

Ajánlatkérő 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, az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel köthető meg. 

Az ITP2000 rendszer (a továbbiakban: Rendszer) 2000-től végzi országosan a pénzbeli egészségbiztosítási 
ellátási szakterület feladatainak a megvalósítását és a nem társadalombiztosítási kifizetőhelyek pénzbeli 
ellátásainak a feldolgozását. A Rendszer országosan a fővárosi és megyei kormányhivatalok és a 
megyeszékhely szerint illetékes járási hivatalaiban működik. A Magyar Államkincsárról szóló 310/2017. (X. 
31.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés c) pontjára, valamint 19. § (2) bekezdésére és 20. § (1)-(2) bekezdéseire, 
2017. november 1. napjától Ajánlatkérő gondoskodik az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak 
megállapításához, folyósításához szükséges adatok begyűjtéséről, feldolgozásáról és kezeléséről, valamint a 
beérkezett adatok ellenőrzéséről.  

Ajánlatkérő beszerzési igénye az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak feladatait támogató Rendszer 
jogszabálykövetésére, fejlesztésére vonatkozó feladatok elvégzése. 

A Közbeszerzési Hatóság rendelkezésére bocsátott szerződések, valamint az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplő kizárólagossági nyilatkozata alapján megállapítható, hogy a beszerzéssel érintett 
Rendszer vagyoni és szellemi alkotásokhoz fűződő jogainak kizárólagos jogosultja az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplő. A Rendszer forráskódjával, így a Rendszer többszörözésének, átdolgozásának, 
feldolgozásának, fordításának vagy bármely más módosításának kizárólagos jogával a felhívott gazdasági 
szereplő rendelkezik. 

A reális alternatíva vizsgálata körében Ajánlatkérő előadta, hogy számára a jelen eljárás tárgyát képező 
beszerzési igényének kielégítésére szolgáló, fentiektől eltérő más alternatíva kizárólag az lehet, ha a meglévő 
Rendszerrel egyező funkcionalitású szoftvert szerezne be új közbeszerzési eljárás keretében, amely 
ugyanakkor nem jelent reális alternatívát tekintettel arra, hogy egy új szoftver beszerzésének költsége jelen 
eljárás tárgyát képező feladatok becsült értékéhez képest irreális többletköltséggel járna. 
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Ajánlatkérő előadta, hogy egy új szoftver beszerzésével Ajánlatkérő olyan funkcionalitások kifejlesztését is 
kénytelen lenne megfizetni, amelyek már rendelkezésére állnak, amely körülmény ugyanakkor sértené az 
Ajánlatkérő szervezetektől elvárt hatékony és felelős pénzgazdálkodás elvének való megfelelést, továbbá 
ezzel egy időben olyan költségek megfizetésére kényszerítené Ajánlatkérőt, amelyekre pénzügyi forrással 
jelenleg nem rendelkezik. 

Ajánlatkérő bemutatta, hogy rendelkezik az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az 
Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 
314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti 
felmentéssel.  

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 az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben és 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 és megbízásából: 

dr. Szeiffert Gabriella 
Közszolgálati és Támogató Főosztály 

Hatósági Ellenőrzési Osztály 
osztályvezető, kiadmányozó 
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