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Iktatószám: HNT-00124/06/2022 
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 Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
mint ajánlatkérő (a továbbiakban együtt: Ajánlatkérő) „Crocodile 3 HU- Forg.ir. kp. DATEX frissítése” 
tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. július 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 „Crocodile 3 HU- 
Forg.ir. kp. DATEX frissítése” 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 jogok védelme, valamint műszaki-technikai sajátosságok 
miatt kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel köthető meg. 

Ajánlatkérő részletesen bemutatta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás tárgya szerinti szoftverrendszer 
beszerzésének és használatának előzményeit, mellyel igazolta, hogy azt ténylegesen használja. A beszerzési 
igény megalapozottsága körében előadta, hogy a Műszaki Leírás Előzmények részében, valamint a Műszaki 
Leírás I. és II. pontjaiban részletesen leírt CROCODILE 3 HU projekt céljainak megvalósítása érdekében 
Budapest Főváros forgalomirányítási rendszerének (a továbbiakban: Rendszer) központi szoftverére 
vonatkozóan újabb fejlesztésre van szükség. 

Ajánlatkérő bemutatta és igazolta, hogy a beszerzéssel érintett szoftverrendszer tekintetében az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplő kizárólagos szerzői jogi jogosult. 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. Az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplő nyilatkozatában megerősítette, hogy a beszerzés tárgya vonatkozásában 
kizárólagos joga áll fenn a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt. 

A műszaki-technikai sajátosságok, valamint a reális alternatíva hiánya körében Ajánlatkérő bemutatta, hogy 
a számítógépes forgalomirányítás egy zárt rendszer, a vezérlő számítógépektől a szabályozó, a hibafelismerő 
és kezelő szoftvereken át a folyamatperifériákon keresztül, az átviteli utakon kommunikációt biztosító 
hardver elemekkel együtt, egészen a terepi berendezések illesztő egységéig. Komplexitásából következően a 
rendszer alapvető műszaki jellemzője, hogy a különféle hardver- és szoftverelemek szerves egységben 
együttműködve valósítják meg az elvárt funkcionalitást. A Rendszer ebből következően nem moduláris 
felépítésű, az egyes elemei nem helyettesíthetők szabadon más gyártó azonos, vagy hasonló funkciót 
megvalósító termékeivel. 

Ajánlatkérő Rendszere annak mind a hardver, mind a szoftver része az Ajánlattevő, illetve jogelődje terméke. 
A hardver eszközök a Siemens forgalomirányító rendszerhez kifejlesztett specifikus eszközök, ezek sem 
helyettesíthetők a piacon beszerezhető más eszközökkel. A hardver és szoftver rendszer együttesen tudja 
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csak biztosítani a forgalomirányítást. A Rendszer a Siemens által kifejlesztett forgalomirányítási stratégia 
alapján működik, melyek telepítése és városspecifikus kiépítése valósult meg. A komplex Rendszer 
fentiekben ismertetett struktúrájából és működésének egyedi specifikumaiból következően műszaki 
szükségesség, hogy a Rendszer vezérlését a Rendszer gyártója által elkészített, teljes kompatibilitást biztosító 
szoftverrel lehessen végezni. Ennek alapvető feltétele, hogy a jelen beszerzés tárgyát képező 
forgalomirányító központ fejlesztést a rendszerelemek gyártó-specifikus sajátosságai miatt az eredeti 
rendszer gyártójának kell végrehajtania. A Műszaki Leírásban rögzített összes feladat a Rendszer 
gyártóspecifikus jellegzetessége miatt az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagosságát 
biztosító műszaki-technikai sajátossággal bír. 

A fentiekkel Ajánlatkérő bemutatta, hogy a forgalomirányítási technológia összetett hardver-szoftver 
rendszerekből épül fel. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos jogával védett szoftverek 
az erre optimalizált hardvereken futnak, és ha a hardverelemek bármelyikében a karbantartást nem az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő végzi, úgy az üzemeltetés biztonsága nem garantált, mely 
körülmény a Rendszer üzemeltetését végző Ajánlatkérő számára vállalhatatlan kockázatot jelent.  

Ajánlatkérő bemutatta, hogy jogelődjei számára nem került átruházásra olyan jog, amely biztosítaná, hogy a 
felhívott ajánlattevőn kívül más gazdasági szereplő jogosultsággal rendelkezne a központi forgalomirányító 
rendszer fejlesztésével, vagy üzemeltetésével kapcsolatban. 

Ajánlatkérő a reális alternatíva hiánya körében azt is bemutatta, hogy nyílt közbeszerzési eljárás keretében 
történő teljesen új forgalomirányítási rendszer kiépítése, illetve ha a szerzői jogok megszerzése mellett 
döntenének az üzemeltetési feladatok nyílt közbeszerzési eljárás keretében való beszerzése érdekében, akkor 
ezen megoldások költségei nagyságrendekkel megnövekednének a Rendszer működtetéséhez képest. 

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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