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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 Magyar Nemzeti Bank, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: 
Ajánlatkérő) által „GIROHáló fejlesztés és üzemeltetési támogatás” tárgyban indított 

 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. március 17. 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 
„GIROHáló fejlesztés és üzemeltetési támogatás” 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, az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő igazolta az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
kizárólagos jogának fennállását a beszerzés tárgya és időtartama tekintetében. 

Ajánlatkérő előadta, hogy 2009. március 2. napján határozatlan időtartamra vállalkozási szerződést kötött az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel, amely alapján jogosult a GIROMAIL, GIROHáló és GIROLock 
szolgáltatások igénybevételére, valamint csatolta a hivatkozott szerződést.  

Ajánlatkérő bemutatta, hogy több informatikai szolgáltatásának felhasználói a GIROHáló szolgáltatáson 
keresztül érik el az adott üzleti szolgáltatást. A GIROHáló a pénzügyi célú tevékenységek támogatására 
irányuló adatforgalom lebonyolítását szolgálja, melynek keretében zárt ügyfél- és szolgáltatási kör 
kommunikációs igényeit szolgálja ki zárt és védett adatátviteli hálózaton, az ügyfelek által választott 
kommunikációs csomag igénybevételével és az üzleti szolgáltatás által meghatározott adatátviteli mód 
használatával. 

Ajánlatkérő előadta, hogy a jelen beszerzés célja az Ajánlatkérő bizonyos rendszerei, így a jelenleg fejlesztés 
alatt álló új készpénzlogisztikai információs rendszer („KLIR”) fentiekben leírt, a magyarországi 
pénzintézetek védett kapcsolatát biztosító és zárt GIROHáló-n keresztül történő webes, http protokollon 
zajló kommunikációjának biztosítása, mely védett, zárt háló kizárólagos szerzői jogi jogosultja az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő. E cél érdekében a beszerzés tárgya a GIROHáló rendszer 
szolgáltatásainak Ajánlatkérő igényei szerinti bővítésére és a szolgáltatások üzemeltetésére irányul.  

Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagossági nyilatkozatából megállapítható, hogy a 
GIROHáló szolgáltatás egyedi hardware és software megoldások összessége, és mint ilyen egyedi szellemi 
termék kizárólagos tulajdonosa, valamint szerzői vagyoni jogi jogosultja az ajánlattételre felhívott gazdasági 
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szereplő. Az Ajánlatkérő igényei szerint fejlesztendő szoftverek, informatikai alkalmazások bárminemű 
módosítására, fejlesztésére, illetve azok üzemeltetésére nézve az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
másnak nem engedett át jogot. 

A reális alternatíva vizsgálata körében Ajánlatkérő előadta, hogy más megoldás a GIROHáló, illetve 
szolgáltatásai kiváltására nem áll rendelkezésre, mivel nem létezik olyan egyéb zárt informatikai hálózat, 
amelyhez a magyarországi pénzintézetek hasonló szolgáltatásokkal, azonos védettség és üzembiztonság 
mellett kapcsolódhatnának. 

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, kiadmányozó 
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