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Iktatószám: HNT-00077/06/2022 
Ügyintéző: dr. Nagy Dávid 

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 NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., mint 
ajánlatkérő (a továbbiakban együtt: Ajánlatkérő) „IR és KTK üzemeltetés támogatása” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. április 1. 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 „IR és KTK 
üzemeltetés támogatása” 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 szerződések becsatolásával igazolta, hogy rendelkezik az érintett rendszerekkel. Ajánlatkérő 
bemutatta, hogy a jogelőd Foglalkoztatási Hivatal és a Bull Magyarország Kft. között – közbeszerzési eljárás 
eredményeként – 2006. február 13-án vállalkozási szerződés jött létre az integrált informatikai rendszerek 
elkészítésére. Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint 
e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján az IR 
működtetését a Nemzeti Munkaügyi Hivataltól a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 
Hivatala (KEKKH) vette át. A KEKKH 2016. december 31. napjával beolvadás útján jogutódlással való 
megszűnése után, az általános jogutód a Belügyminisztérium lett, a felhasználói jogokat az Ajánlatkérő vette 
át. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő alvállalkozóként vett részt e szerződés teljesítésében. 
Ajánlatkérő becsatolta az alvállakozói szerződést, melyben egyértelműen kikötésre került, hogy az előállított 
termékek szerzői joga alvállalkozót, az ajánlattételre felkért gazdasági szereplőt illetik. 

Ajánlatkérő az eljárás jogalapjaként a kizárólagos jogok védelmét jelölte meg, melynek fennállását az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő nyilatkozatával igazolta, amely alátámasztja, hogy az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplő rendelkezik a rendszerek kizárólagos tulajdonjogával és forráskódjával. 

Ajánlatkérő a reális alternatíva vizsgálata körében előadta, hogy az IR-KTK létrejötte óta többszörösen 
továbbfejlesztett, összetett rendszer, mely a jogszabályi környezet változását folyamatos fejlesztéssel követi, 
immár tizenhat éve. Üzemeltetése, támogatása megköveteli az adatbázisának és belső összefüggéseinek 
forráskód szintű ismeretét és módosítását, a szerteágazó szakrendszeri kapcsolatok (pl. FPIR, ETALON, 
Iktató rendszer, Adattárház, VKP) mély ismeretét, jogosultság- és illetékességkezelési rendszerének 
ismeretét, és a jogszabályi környezetnek való mindenkori megfelelést. A rendszer összetettsége, a kizárólagos 
jogok, a magas rendelkezésre állás (99%-os rendelkezésre állási SLA) biztosítása és a megkövetelt szerteágazó 
műszaki-technikai ismeretek miatt a meglévő rendszer üzemeltetésére nincs reális alternatíva. A fentebb 
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részletezett feladatok ellátása nem valósítható meg az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos 
jogainak megsértése nélkül. 

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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