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Iktatószám: HNT-00018/03/2022 
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 az Országos Bírósági Hivatal, mint ajánlatkérő (a 

továbbiakban: Ajánlatkérő) által „KIR kontrolling rendszer üzemeltetése 2022” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. január 26. 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 „KIR kontrolling 

rendszer üzemeltetése 2022” tárgyban, valamint csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának 

alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat. 

Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag az ajánlattételre felhívott 

gazdasági szereplővel köthető meg. 

Ajánlatkérő bemutatta, hogy kontrolling rendszerének alapját képező rendszer 2015-ben került kialakításra, 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatását követően. A jelen eljárás keretében felhívott gazdasági 

szereplő 2017. április 1. napjától rendelkezik a KIR rendszerhez kapcsolódó szerzői jogokkal, melynek 

alátámasztása érdekében megküldésre került a rendszer korábbi fejlesztője és az ajánlattételre felhívott 

gazdasági szereplő közötti megállapodás. Ajánlatkérő tájékoztatása szerint a rendszer elnevezése 2017-ben 

változott KIR rendszerre, a korábbi VIR névről. Ajánlatkérő nyilatkozata szerint a KIR rendszer 2015-ös 

bevezetését követően folyamatos fejlesztéseken esett át. Ajánlatkérő bemutatta, hogy az ajánlattételre 

felhívott gazdasági szereplő a KIR Kontrolling rendszer fejlesztésére, továbbfejlesztésére és üzemeltetésére 

vonatkozóan kizárólagos szerzői joggal rendelkezik, azaz valamennyi szerzői jogi elemre kiterjed az 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagossági joga.  

Ajánlatkérő bemutatta, hogy a KIR rendszer (annak valamennyi modulja) kifejezetten a bírósági 

szervezetrendszerre specializáltan került kialakításra. Az egyedi és speciális rendszert 26 jogi személyiségű 

központi költségvetési szerv és a pénzügyi fejezetgazdai ellenőrzést ellátó Ajánlatkérő egyidejűleg használja. 

Jelen közbeszerzési eljárás célja a KIR rendszer vonatkozásában Ajánlatkérő számára üzemeltetői támogatás 

nyújtása, továbbá jogszabály- és rendszerkövetés, valamint fejlesztői keret biztosítása. 

Ajánlatkérő a reális alternatíva hiányának körében bemutatta, hogy a meglévő rendszer cseréjére, vagy egy új 

rendszerre történő áttérésre nincs reális alternatíva, mivel egy hasonló komplexitású rendszer kifejlesztésére 

nem áll rendelkezésre megfelelő forrás, emellett nem lenne biztosított Ajánlatkérő pénzügyi erőforrásaival 

történő szabályszerű és hatékony gazdálkodásának ellenőrzése az átállás időtartama alatt. 

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. 
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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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