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Ügyintéző: dr. Ferencz Nándor 

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 Zrt., mint ajánlatkérő (a 

továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Frequentis támogatási szerződés 2023” tárgyban indított  

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. november 22. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési 

Hatóságot, hogy a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról 

szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 15. § (1) bekezdés c) pontja alapján 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít „Frequentis támogatási szerződés 2023” tárgyban. 

Ajánlatkérő – hiánypótlási felhívást követően – a Kbt. 103. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően 

tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat. 

Ajánlatkérő tájékoztatása szerint 2013 óta az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő által gyártott 

hangkommunikációs és hangrögzítő rendszert, vészrendszert, valamint kép- és hangrögzítő 

berendezéseket használja. A Frequentis rendszer egy egyedi rendszer, amely megfelelő működéséhez 

kizárólag a gyártó képes szoftveres támogatást nyújtani. 

Ajánlatkérőnél a Frequentis rendszer biztosítja a légiforgalmi irányítás föld-föld és föld-levegő 

kapcsolatát, valamint a légiforgalmi irányítás különböző egységei, a légiforgalmi irányítók, illetve a 

légijárművek személyzetei is ezen keresztül kommunikálnak egymással. 

Ajánlatkérő bemutatta azokat a műszaki-technikai sajátosságokat, amelyek miatt kizárólag az 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő képes a szerződés teljesítésére. Ennek körében ismertette, 

hogy a légiforgalmi irányítók által folytatott föld-föld és föld-levegő kommunikációjának hatósági 

hangrögzítését szintén a gyártó DIVOS hangrögzítő rendszere végzi. Ezen túlmenően Ajánlatkérőnek 

az 57/2016. (XII.22) NFM rendelet 56. § (3) bekezdésének értelmében adatrögzítési kötelezettsége van, 

melyet a DIVOS rendszerrel együttműködve, az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő által 

gyártott Controller Working Position recordinggal képes megvalósítani. Ajánlatkérő előadta, hogy a 

jelenleg üzemelő hangkommunikációs és hangrögzítő berendezések szoftvereit a gyártó fejlesztette ki, 

illetve telepítette, így a szoftver támogatására csak az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő képes 

és jogosult. Ajánlatkérő tájékoztatása szerint a hangkommunikációs és hangrögzítő berendezések 

hardverelemeinek túlnyomó részét szintén az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő gyártja, a teljes 

rendszer integrálását szintén ők végzik, így a rendszerre vonatkozó hardver garanciát és javítást 

kizárólag ők tudnak biztosítani. Ajánlatkérő bemutatta, hogy légiforgalmi irányításban használatos 

hangkommunikációs rendszert csak kevés gazdasági szereplő gyárt, amelyeknek saját, kifejlesztett 

szoftverei és hardverelemei nem cserekompatibilisek egymással. 
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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. 

Ajánlatkérő bemutatta, hogy rendelkezik a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési 

rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti engedéllyel.   

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 a Kbt. 

103. § (4) bekezdésének megfelelően. 

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 
Hatósági Ellenőrzési Osztály 
osztályvezető, kiadmányozó 
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