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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 NISZ Nemzeti 

Infokommunikációs Zrt. mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Kamera adatokat 

biztosító rendszer üzemeltetése” tárgyban indított  

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.  

Indokolás 

Ajánlatkérő 2021. december 9. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a 

Közbeszerzési Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjára  hivatkozással – hirdetmény 

nélküli tárgyalásos eljárást indít „Kamera adatokat biztosító rendszer üzemeltetése” tárgyban. 

A Digitális Kormányzati Ügynökség 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) pontja és a Kbt. 3. § 14. pontja alapján központi beszerző 

szervként járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el jelen beszerzés során.  

Ajánlatkérő – 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 bemutatta, hogy a Budapest Közút Zrt. (BKK Közút Zrt.) 2015-ben létrehozta az 

Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási Rendszerét (IKSZR), amelynek feladata a 

különböző forgalomirányító és forgalmat befolyásoló rendszerek egységes rendszerben történő 

kezelése, továbbá a keletkezett forgalmi információk célzottan, több szempontból történő 

felhasználása. Az IKSZR kialakítása érdekében az ajánlattételre felhívott gazdasági szerelővel 

2015. augusztus 24-én kötött vállalkozási szerződést a BKK Közút Zrt.  

Ajánlatkérő tájékoztatása szerint Budapest Főváros Önkormányzata 2017. október 25. napján 

tartott Közgyűlésén 1458/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. határozatával arról döntött, hogy az IKSZR Data 

Center modul logikai szétválasztásra kerül. Ennek eredményeként két, a felhasználási jogok 

tekintetében is egymástól elkülönült rendszer működhetett tovább: a FÖRI IKSZR Data Center a 

rendészeti külső rendszerkapcsolatok kezelésére, és a közutas IKSZR Data Center az anonimizált 

adatok közutas igényeinek kielégítésére. A FÖRI IKSZR Data Center alapkomponens informatikai 

infrastruktúrájának IAAS szintű üzemeltetési és fejlesztési feladataira, a forgalomelemző 

kamerákról gyűjtött adatok és információk tárolására az Ajánlatkérő került kijelölésre a 

Belügyminisztériummal, mint a rendészetért felelős szaktárcával kötendő közszolgáltatási 

szerződés alapján. 
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Ajánlatkérő nyilatkozata szerint a fenti folyamat eredményeként, illetve a 2019. június 1. napján 

hatályba lépett jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően ellátja a magyarországi, jogszabályban 

meghatározott kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételek központi tárolását támogató, 

Kormányzati Adatközpont (KAK) üzemeltetését. Ajánlatkérő a Szitakötő projekt céljaként 

bemutatta, hogy a projekt célja volt, hogy az IKSZR rendszerhez tartozó kamera képességeket 

megteremtse a Kormányzati Adatközpontban, valamint az adatok biztonságos tárolását és azok 

célhoz kötött jogosult felhasználását biztosítsa. (Az alkalmazás szintű jogosultsági körök 

meghatározását a Belügyminisztérium erre feljogosított szervezete bocsátja rendelkezésre.)  

Ajánlatkérő bemutatta, hogy a jelen közbeszerzési eljárás a központosított informatikai és 

elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő 

szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai 

rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. sz. mellékletének 1.86. pontja szerinti feladat 

ellátása érdekében kerül lefolytatásra.  

Az IKSZR kertében történő Szitakötő rendszer fejlesztése érdekében Ajánlatkérő az ajánlattételre 

felhívott gazdasági szereplővel kötött közbeszerzési eljárás eredményeként fejlesztési szerződést 

2019. június 26. napján, amely célja olyan központi rendszer kiépítése volt, amely képes arra, hogy 

fogadja azon kameraképeket, melyek a különböző térfigyelő rendszerekben keletkeznek, és 

biztosítsa ezen videófolyamok tárolását, valamint visszakeresését.  

Ajánlatkérő nyilatkozata szerint jelen beszerzés tárgya nem infrastruktúra üzemeltetésre 

vonatkozik, hanem alkalmazás üzemeltetésre irányul, igazodva a 7/2013. (II. 26.) NFM 

rendelethez, amely a központi szolgáltatóként Ajánlatkérőt jelöli ki az alkalmazás üzemeltetési 

feladatokra. 

A korábban kötött szerződés, illetve az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő nyilatkozata 

értelmében az IKSZR szoftvereinek forráskódjával, és így azok többszörözésének, átdolgozásának, 

feldolgozásának, fordításának vagy bármely más módosításának kizárólagos jogával továbbra is 

az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő rendelkezik, mely ezt a jogát a jövőben sem kívánja 

átengedni más szervezet számára.  

Ajánlatkérő nyilatkozata szerint az IKSZR valamennyi, a tervezett beszerzési eljárásban szereplő 

üzemeltetési és támogatási feladatainak ellátásához az IKSZR forráskódjának ismerete szükséges, 

mivel a feladatok jelentős részét - így például a korábban fel nem merült, egyedi hibajelenségek 

kezelését (hibadiagnosztika, hibakezelés, tesztelés és hibajavítás) is – az eszközökön futó IKSZR 

forráskódjának ismerete nélkül nem lehetséges végrehajtani 

Ajánlatkérő a reális alternatíva hiánya alátámasztásaként bemutatta, hogy a jelenlegi beszerzési 

igény csak a teljes rendszer cseréjével lenne elvégezhető, mely nem reális alternatíva sem 

összegszerűségében, sem időben. Ajánlatkérő nyilatkozata szerint az IKSZR hatósági és 

államigazgatási tevékenységek támogató rendszere, ezért egy alternatíva alkalmazása esetén létre 

kellene hozni egy új – az IKSZR-rel - azonos funkcionalitással működő rendszert. Egy azonos 

funkcionalitással rendelkező rendszer létrehozatala gazdasági szempontból is jelentősen 

hátrányosabb lenne egy már kifejlesztett rendszer karbantartásánál.  

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.   
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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 

  

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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