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Iktatószám: HNT-00002/05/2023/ 
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 MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli 

Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: 

Ajánlatkérő) által „Spectrum rendszer fejlesztés” tárgyban indított  

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2023. január 4. 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 „Spectrum rendszer fejlesztés” tárgyban. 

Ajánlatkérő – a hiánypótlási felhívásokat 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 miatt kizárólag az ajánlattételre 

felhívott gazdasági szereplővel köthető meg. 

Jelen beszerzés tárgya az európai együttműködési platformokhoz való csatlakozás kapcsán 

szükségessé váló fejlesztési követelmények specifikálása a Spectrum rendszerben. 

Ajánlatkérő előadta, hogy az 1995-ben megkezdődött „Üzemirányítási Rendszer Irányítástechnikai 

Korszerűsítése” elnevezésű projekt eredményeként került 1996-ban bevezetésre a „Spectrum 

EMS/SCADA” rendszer, amely 2001. szeptember 11. óta üzemel éles üzemben.  

Ajánlatkérő bemutatta az MVM Zrt.-ből történő kiválásakor, 2005. december 30. napján Ajánlatkérő és 

az MVM Zrt. között létrejött adásvételi szerződést, amely rendezte az érintett rendszer Ajánlatkérő által 

történő használatát.    

A Spectrum rendszer első teljes körű upgradejére („Spectrum EMS/SCADA Rendszer Natív Upgrade”) 

2016. június 30-án megkötött szerződés alapján került sor. A Spectrum rendszer upgradeje 2020. 

decemberében fejeződött be, a garanciális javítások 2021. augusztusában zárultak. 

A 2016. június 30. napján kötött vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó nem kizárólagos, át nem 

ruházható licencet adott Ajánlatkérő részére a szoftver elemek felhasználására vonatkozóan.  

Ajánlatkérő előadta, hogy az általa bemutatott szerződések és dokumentumok rendelkezései alapján 

az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő nem adott át olyan jogot Ajánlatkérő részére, amely 

lehetővé tenné, hogy Ajánlatkérő mást is felkérjen ajánlattételre. Ennek alátámasztására Ajánlatkérő 
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rendelkezésre bocsátotta az ajánlattételre felhívott gazdaság szereplő nyilatkozatát, mely szerint az 

érintett gazdasági szereplő kizárólagos tulajdonosa a „Spectrum Power EMS” termékcsaládnak, továbbá 

az egyetlen olyan beszállító világszerte, amely a SCADA rendszerhez frissítéseket kínál 

(szoftvermódosításokhoz vagy további licencekhez, amelyek kiegészítik a működését). 

Ajánlatkérő előadta, hogy a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.950/2012/3. számú ítéletében kimondta, hogy a 

számítógépi program forráskódját a program fejlesztője (jogosultja) felhasználási szerződés, illetve 

annak erre vonatkozó rendelkezése hiányában nem köteles a felhasználónak átadni. A forráskód 

átadására jogszabályi kötelezettsége nincs a jogosultnak. A fent hivatkozott szerződések egyike sem 

tartalmazott a Fővárosi Ítélőtábla szerinti kifejezett rendelkezést a forráskód átadására vonatkozóan, 

erre tekintettel a forráskód az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőnél maradt. 

Ajánlatkérő a reális alternatíva hiányának igazolása érdekében bemutatta, hogy a „Spectrum 

EMS/SCADA Rendszer Natív Upgrade” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása előtt megvizsgálta, 

hogy a rendszer upgradeje vagy új szállító kiválasztásával a rendszer cseréje az előnyösebb. 

Ajánlatkérő hivatkozott egy 2013-2014 években lefolytatott vizsgálatra, melynek során a potenciális 

szállítóktól indikatív ajánlatok bekérésével és kiértékelésével megállapításra került, hogy egy 

szállítóváltás olyan többlet terhet róna Ajánlatkérőre, ami nem indokolható és nem finanszírozható. 

Ajánlatkérő előadta, hogy ezek a korábbi megállapítások továbbra is érvényesek azzal a kiegészítéssel, 

hogy az elmúlt években bekövetkezett nemzetközi integrációval és villamosenergia-rendszer 

fejlődéssel a kapcsolódó rendszerek száma közel megduplázódott, ami az integráció költségét még 

tovább növeli. 

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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