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Iktatószám: HNT-00200/05/2022/ 
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 „AIM támogatási szerződés hosszabbítás” tárgyban indított  

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. december 13. 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 „AIM támogatási szerződés hosszabbítás” 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 igazolta, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme, valamint műszaki-technikai 

sajátosságok miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg.  

Ajánlatkérő tájékoztatása szerint az AIM (Aeronautical Information Management) rendszere alapvető 

fontosságú az alaptevékenységéhez kapcsolódó, Ajánlatkérő Légiforgalmi Tájékoztató Szolgálata (AIS) 

a hatáskörébe tartozó feladatainak az ellátásához. Ajánlatkérő tájékoztatása értelmében az AIM 

rendszer lehetővé teszi a Bizottságnak (EU) a légiforgalmi szolgáltatást/léginavigációs szolgálatokat 

és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat és azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra 

vonatkozó közös követelmények meghatározásáról, valamint a 482/2008/EK rendelet, az 

1034/2011/EU, az 1035/2011/EU és az (EU) 2016/1377 végrehajtási rendelet hatályon kívül 

helyezéséről, továbbá a 677/2011/EU rendelet módosításáról szóló 2017/373 végrehajtási rendeletének 

való megfelelésen túl, hogy strukturálttá, kezelhetővé, nyomon követhetővé váljanak az AIS 

mindennapi munkafolyamati. Ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogelődjétől 

2015 őszén szerezte be az AIM rendszert és az azzal integrált műszeres repülési eljárástervező szoftvert. 

Jelen beszerzés tárgya Ajánlatkérő AIM rendszerének – mely egyedi termék - valamennyi 

alrendszerére, hardver és szoftver elemeire vonatkozó teljes körű gyártói támogatás nyújtása. 

Ajánlatkérő bemutatta, hogy a jelenleg üzemelő AIM rendszer szoftvereit az ajánlattételre felhívott 

gazdasági szereplő jogelődje fejlesztette ki, illetve telepítette, valamint bemutatta, hogy az AIM 

rendszer szoftverei támogatására kizárólag a szerzői jogok kizárólagos tulajdonosa, a felhívott 

gazdasági szereplő képes és jogosult. 
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Ajánlatkérő előadta továbbá, hogy az AIM rendszer hardverelemeinek gyártását és a teljes rendszer 

integrálását szintén az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő végzi, valamint az AIM rendszerre 

vonatkozó hardver javítását, támogatását kizárólag ezen gazdasági szereplő tudja biztosítani, 

tekintettel az AIM rendszer (szoftver és hardver elemek zárt egysége) komplexitására is. 

Ajánlatkérő a műszaki-technikai sajátosságok fennállásának és a kizárólagos jogok igazolása érdekében 

rendelkezésre bocsátotta az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagossági nyilatkozatát, 

valamint minden releváns, korábban megkötött szerződését.  

Ajánlatkérő a reális alternatíva hiányának igazolása körében előadta, hogy érvényes támogatás híján 

nem jogosult az eszközök, rendszerek szoftverfrissítéseinek (pl.: biztonsági frissítések) letöltésére, 

valamint a gyártó támogatási eszközeit igénybe venni, ami veszélyezteti az üzemeltetést, ezen keresztül 

az informatikai biztonságot, adott esetben pedig– eszköztípustól függően – a repülésbiztonságot is. 

Ajánlatkérő számításokkal bemutatta továbbá, hogy a komplett rendszer cseréje többszörös költséggel 

járna. 

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 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 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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