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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 a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „ATM Backup 

Build 1 phase 2” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. július 20. 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 „ATM Backup 
Build 1 phase 2” 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 egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő igazolta 
az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos jogának fennállását a beszerzés tárgya és 
időtartama tekintetében. 

Ajánlatkérő előadta és igazolta, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal az „ATM (Air Traffic 
Management) Backup (tartalék) rendszer fejlesztése” című projektet kutatás-fejlesztési tevékenységgé 
minősítette, így Ajánlatkérő az „ATM Backup system Build 1 phase 1” fejlesztési tevékenységet – tekintettel 
a Kbt. 9. § (8) bekezdés l) pontjára – a belső beszerzési szabályzata szerinti, ún. „versenyeztetéses beszerzési 
eljárás” alkalmazásával folytatta le, amely eredményeként 2020. október 9. napján szerződést kötött a jelen 
közbeszerzési eljárás során ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel. 

Ajánlatkérő szándéka az ATM Backup rendszer Build 1 verzió egy egységes beszerzési eljárás során, azonos 
időpontban történő beszerzése volt, azonban a kezdeti műszaki specifikáció bővülése miatt az adott évhez 
kapcsolódó üzleti tervben elfogadott bekerülési költség már nem fedezhette a kiterjedtebb funkcionalitást, 
így szükségessé vált, az immár kibővült, műszaki specifikációt két részre, két fázisra bontani. Jelen 
közbeszerzési eljárás tárgya a hivatkozott Build 1 verzió második fázisa. 

Ajánlatkérő előadta, hogy az ATM Backup rendszer a Build 1 verzióval operatív üzembe állásához szükséges 
a jelen beszerzés tárgyát képező „ATM Backup Build 1 phase 2 verzió elkészítése is, ezáltal válik teljessé az 
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a funkcionális szint, amely bármilyen forgalmi nagyságú időszakban lehetővé teszi az ATM Backup rendszer 
biztonságos operatív felhasználását. 

Jelen eljárás tárgya ATM Backup Build 1 phase 2 szoftver verzió kifejlesztése és az Ajánlatkérőnél működő 
minden főrendszer mellett működő tartalék légiforgalmi irányító rendszerekre való telepítése. 

A műszaki-technikai sajátosságok körében Ajánlatkérő előadta, hogy az ATM Backup rendszer a jelen 
közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő terméke, amely működését a hardver és 
a szoftver rendszer együttesen tudja csak biztosítani. 

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, valamint a műszaki-technikai sajátosságok fennállnak, 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 az eddigi ráfordítások alapján 
megállapítható, hogy egy másik rendszer bevezetése akár több milliárd forintos többlet költséggel járna 
Ajánlatkérő számára. A fejlesztési munkák leállítása a fejlesztés jelen állapotában sem szakmai, sem műszaki, 
sem pénzügyi indokokkal ésszerűen nem támasztható alá. Továbbá egy teljesen új rendszer bevezetése 
mindent egybevetve körülbelül három és fél évig tartana. Ajánlatkérőnél jelenleg használt tartalék 
légiforgalmi irányító rendszerként használt szoftver továbbfejlesztése a gyakorlatban egy új rendszer 
alapoktól történő kifejlesztését jelentené, mivel az mára elavult hardver platformon fut, elavult 
programnyelven íródott és egyáltalán nem felel meg Ajánlatkérő architektúrális és kiberbiztonsági 
követelményeinek sem.  

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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