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Iktatószám: HNT-00016/05/2023 
Ügyintéző: dr. Flek Lívia 

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 Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint 
ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) javára „Központi hangrögzítő és dokumentáló rendszer (AR) 
üzemeltetés támogatási és hibajavítás támogatási feladatainak ellátása az Egységes Digitális 
Rádiótávközlő (EDR) rendszerhez kapcsolódóan” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2023. február 1. 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 „Központi 
hangrögzítő és dokumentáló rendszer (AR) üzemeltetés támogatási és hibajavítás támogatási feladatainak ellátása az 
Egységes Digitális Rádiótávközlő (EDR) rendszerhez kapcsolódóan” tárgyban. 

A Digitális Kormányzati Ügynökség az Ajánlatkérő nevében a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, 
valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai 
beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés a) 
pontjában foglaltak alapján jár el az eljárásban. 

A Digitális Kormányzati Ügynökség - a 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 miatt kizárólag egy meghatározott 
gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő igazolta az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
kizárólagos jogának fennállását a beszerzés tárgya és időtartama tekintetében. 

Az Egységes Digitális Rádiórendszer (a továbbiakban: EDR) kiépítéséről a 1031/2003. (IV. 9.) Korm. 
határozat rendelkezett. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (3) bekezdése szerint az egységes digitális rádiótávközlő rendszer (a 
továbbiakban: EDR) vonatkozásában a kormányzati célú hírközlési szolgáltató az Ajánlatkérő. 

Ajánlatkérő 2007. október 19. napján keretszerződést kötött az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel 
egy geo-redundáns és titkosított adattárolású központi hangrögzítő és dokumentáló rendszer kialakítására, 
amelyet 2014-ben közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés alapján továbbfejlesztett, így 
létrejött a Központi hangrögzítő és dokumentáló rendszer (a továbbiakban: AR). 

Az EDR rendszerben megvalósított AR rendszer feladata a kommunikáció felhasználó-specifikusan 
titkosított tárolása, továbbá a jogosultságok szerinti közvetlen hozzáférés biztosítása az EDR felhasználók 
számára. Az adathozzáférés három kulcsa közül az egyikkel az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő, 
mint fejlesztő rendelkezik, a második kulccsal a rendszer felhasználói rendelkeznek kizárólag saját adataik 
tekintetében, a harmadik kulcsot pedig az Ajánlatkérő szolgáltatóként birtokolja. 

A fent hivatkozott szerződés, valamint az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő nyilatkozata alapján az 
AR rendszer által használt titkosítási algoritmusra vonatkozó adatok az üzleti titkát képzik. Ezen adatok 
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nélkül az AR rendszer üzemeltetés támogatási és hibajavítási feladatai nem végezhetők el. A titkosítási 
algoritmusra vonatkozó adatokat harmadik fél részére még nem adta át az ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplő és azt a jövőben sem tervezi átadni. 

Más központi hangrögzítő és dokumentáló rendszer használatára történő átállás – tekintettel Ajánlatkérőnél 
működő rendszer kialakításának és az eddigi ráfordítások költségére is – jelentős anyagi teherrel járna 
Ajánlatkérő számára, valamint a jelenlegi rendszerben tárolt adatokat azok megőrzési ideje alatt továbbra is 
a rendszerben kellene tárolni, így ezen időszak alatt két rendszert kellene fenntartani, ami további plusz 
költséget jelentene. Mindezekből következőleg a tárgyi eljáráson kívül jelenleg Ajánlatkérő részére nem 
létezik más, reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére. 

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 az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben és 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 és megbízásából: 

dr. Szeiffert Gabriella 
Közszolgálati és Támogató Főosztály 

Hatósági Ellenőrzési Osztály 
osztályvezető, kiadmányozó 
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