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Iktatószám: HNT-00041/04/2023 

Ügyintéző: dr. Szabó Ádám  

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 az Országos Rendőr-főkapitányság, mint ajánlatkérő (a 

továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Gangikonspi elemző szoftver támogatása” tárgyban indított 

 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

 

Indokolás 

 

Ajánlatkérő 2023. március 6. 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 

„Gangikonspi elemző szoftver támogatása” tárgyban. 

Ajánlatkérő – 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, valamint műszaki-technikai sajátosságok miatt 

kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel köthető meg. 

Ajánlatkérő igazolta, hogy az általa használt Gangikonspi szoftver (a továbbiakban: Szoftver) szerzői 

jogainak kizárólagos tulajdonosa az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő.  

Ajánlatkérő előadta, hogy a Szoftvert kifejezetten a rendvédelmi szervek számára fejlesztették ki bűnügyi 

elemző munka segítése céljából, speciálisan a magyar adat-, és jogkörnyezetre hangolva. A Szoftvert az 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogelődje fejlesztette ki, majd a Szoftverrel kapcsolatos jogokat az 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőre ruházta át. Ajánlatkérő 2017-ben kötött újítási szerződéssel nem 

kizárólagos, időben korlátlan, visszavonhatatlan felhasználói jogot szerzett a Szoftver vonatkozásában, 

melynek alapján azt Ajánlatkérő szervezeti egységei országosan használni kezdték a nyomozási 

cselekmények során. 

Ajánlatkérő részletesen bemutatta, hogy a Szoftver egymásra épülő, kompatibilis és egymással összehangolt 

elemekből álló speciális, komplex, egységes célrendszer. A Szoftver a titkos információgyűjtések során 

bonyolult összefüggéseket célirányosan elemez, melyet a magyar rendőrség részére a magyar adat- és 

jogszabálykörnyezetre hangolva hoztak létre. A reális alternatíva kapcsán Ajánlatkérő bemutatta, és 

indikatív ajánlatok bemutatásával igazolta, hogy más gazdasági szereplő csak jelentős költség ellenében 

tudna hasonló szoftvert kifejleszteni, mely gazdaságilag ésszerűtlen lenne, így egy új rendszer beszerzése 

időbeli és költségbeli tényezőkre is tekintettel nem jelent reális alternatívát. 
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Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkezésre bocsátott iratokból megállapítható, hogy Ajánlatkérő részére 

nem létezik más reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, valamint, hogy 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 

Közszolgálati és Támogató Főosztály 

Hatósági Ellenőrzési Osztály 

osztályvezető, kiadmányozó 
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