
 

1026 Budapest, Riadó u. 5.    1525 Pf. 166.      www.kozbeszerzes.hu      Tel.: +36 1 882 8500        kapcsolat@kt.hu 

Iktatószám: HNT-00189/03/2022 
Ügyintéző: dr. Nagy Dávid 

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 Belügyminisztérium, mint ajánlatkérő (a továbbiakban 
együtt: Ajánlatkérő) „Adatmigráció szakértői támogatása II.” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. november 29. 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 
„Adatmigráció szakértői támogatása II.” tárgyban. 

Ajánlatkérő 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 az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplővel köthető meg. 

Ajánlatkérő tájékoztatása szerint a beszerzés célja a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer (a 
továbbiakban: KSZDR) részeként kifejlesztett Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszer (a 
továbbiakban: SZTNYR) rendvédelmi szerveknél és központi kormányzati igazgatási szerveknél történő 
bevezetését megelőző adatmigrációhoz szükséges adatátadásnak és az ahhoz kapcsolódó informatikai 
fejlesztések kialakításának, továbbá a migrációs folyamat szakértői támogatásának biztosítása.  

Ajánlatkérő bemutatta és igazolta, hogy az adatmigrációval érintett szervek Tiberius, illetve Wintiszt 
személyügyi rendszert alkalmaznak, és az ezen ügyviteli rendszer tekintetében az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplő kizárólagos szerzői jogi jogosult. 

Ajánlatkérő nyilatkozata és a becsatolt dokumentumok alapján megállapítható, hogy a jelen beszerzés csak 
és kizárólag olyan feladatokat foglal magában, amelyekre az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
kizárólagos joga fennáll, valamint, amely feladatok ellátásához szükséges az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplő kizárólagos jogának fennállása. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
nyilatkozatában megerősítette, hogy a beszerzés tárgya vonatkozásában kizárólagos joga áll fenn a szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt. 

A reális alternatíva hiánya körében Ajánlatkérő előadta, hogy a kizárólagos joggal védett forráskód és egyéb 
védett ismeretek (pl. adatbázis-architektúra) hiányában a jelen közbeszerzési eljárás tárgya szerinti 
adatmigráció nem valósítható meg. A historikus adatvagyon megőrzése, a forrásrendszer adatstruktúrája 
vonatkozásában a forrásoldali interfész komponens elkészítése kizárólag a forrásrendszer belső 
működésének ismeretében lehetséges, ezen ismeretekkel rendelkezők köre jelen esetben az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplőre korlátozódik, közreműködése nélkül az integrációhoz szükséges szakértelem 
és rendszerismeret nem biztosítható. A Wintiszt, illetve Tiberius programokban, mint közszolgálati 
alapnyilvántartásban  fellelhető, személyhez és szervezethez köthető személyügyi adatok SZTNYR-be való 
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átültetése, ősfeltöltése csak az érintett szoftverek tekintetében valamennyi szerzői jogi elemre kiterjedő, 
kizárólagos joggal rendelkező gazdasági szereplő közreműködésével valósítható meg. 

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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