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 Iktatószám: HNT-00126/05/2022 
Ügyintéző: dr. Ferge Péter 

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 IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „eSzemélyi kliens kiegészítő modul 

licenc és kapcsolódó tanácsadás beszerzése” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. július 11. 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 „eSzemélyi kliens 
kiegészítő modul licenc és kapcsolódó tanácsadás beszerzése” 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 jog védelme miatt kizárólag egy, az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő csatolta az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos 
jogáról szóló nyilatkozatát a beszerzés tárgya tekintetében annak teljes időtartamára vonatkozóan. 

Ajánlatkérő előadta, hogy a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 
309/2011. (XII. 23.) kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. § a) pont ab) alpontja és 2. §-a, 
valamint 3. melléklete értelmében Ajánlatkérő – mint központi alkalmazás szolgáltató – látja el a 
Kormányrendeletben meghatározott személyiadat- és lakcímnyilvántartáshoz kapcsolódó rendszerek, így az 
eSZIG rendszer alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési feladatait. 

Továbbá Ajánlatkérő előadta és igazolta, hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 
Hivatala a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy 
különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X.19.) Korm. 
rendelet alapján, „A Közigazgatás és az Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala hatáskörébe 
tartozó, Magyarország Államigazgatása, valamint a Schengeni egyezményhez kapcsolódó adatszolgáltatási 
és adatcsere kötelezettségek szempontjából kiemelt fontosságú központi nyilvántartásokkal, különösképpen 
a tanúvédelmi megoldással kapcsolatos rendszerek és infrastruktúra biztosítása” tárgyban fővállalkozási 
szerződést kötött az Ajánlatkérővel, melynek szerződésszerű teljesítése körében az eSZIG kártya [eID] 
funkciójának támogatására az IDnT [eID] Middleware szoftvercsomag (a továbbiakban: eSzemélyi Kliens) 
került beszerzésre egy 2015. december 23. napján kelt szerződéssel. 
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Jelen eljárás tárgya – az Ajánlatkérőnél a beszerzése óta folyamatosan működő, valamint a 
szoftvertámogatását és karbantartását biztosított – eSzemélyi Kliens kiegészítő modul licence és kapcsolódó 
tanácsadás beszerzése, amely felhasználási jog biztosítja, hogy az eSzemélyi kártya használatához köthető 
funkciókat az ügyfél a beviteli eszköz felületén tudja elvégezni. 

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, valamint, amely feladatok ellátásához szükséges az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplő kizárólagos jogának fennállása. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
nyilatkozatában megerősítette, hogy a beszerzés tárgya vonatkozásában kizárólagos joga áll fenn a szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt. 

Ajánlatkérő a reális alternatíva hiányának körében úgy nyilatkozott, hogy nem ésszerű az, hogy a közel 
5 000 000 állampolgártól az eSZIG visszavételre kerüljön azért, hogy új gyártó által kifejlesztett rendszer 
kerüljön alkalmazásra. Ez nem hatékony és nem is gazdaságos megoldás, hiszen jelentős és indokolatlan 
többletráfordításokkal járna, jelenleg csak az eSzemélyi Kliens kiegészítő modul licenc és kapcsolódó 
tanácsadás beszerzése költségeivel és időigényével kell számolni. Az eSzemélyi Kliens kiegészítő modul 
licenc olyan egyedi fejlesztésű termék, amely speciálisan a magyar eSZIG chip platformjára készült. 

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 

helyett 

 

Rakovitsné dr. Szini Katalin 
Közszolgálati és Támogató Főosztály 

főosztályvezető-helyettes, kiadmányozó 
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