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Közbeszerzési Hatóság 

 

Rigó Csaba Balázs elnök részére 

(hnt@kt.hu) 

1026 Budapest 

Riadó u. 5. 

 

 Budapest, 2017. április 27. 

Tárgy: tájékoztatás a Kbt. 103.§ (1) bekezdése alapján  

 
Tisztelt Elnök Úr! 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 103.§ (1) bekezdése alapján mellékelten 

megküldjük Önnek a HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló u. 33-35.) által „Net Briefing Rendszer 

szolgáltatás” tárgyában a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési 

szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdés c) pontja alapján induló 

hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás Ajánlattételi Felhívását. 

 

Fentieket figyelembe véve a HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló u. 33-35., nyilvántartási szám 

AK03208), mint ajánlatkérő nevében eljáró Szterényi Ügyvédi Iroda az alábbiakról tájékoztatom: 

 

I. Előzmények 

 

A HungaroControl Zrt. jogelődje a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat 2016. november 17. 

napján kötött szoftver szállítási és licenciaszerződést a R-SYS Ltd. társasággal. 

 

A 2016. november 17. napján kelt megállapodás (szerződés szám: HC-2016-6884) alapján a Szállító egy 

internet briefing rendszer („Rendszer 1.0”) fejlesztését, leszállítását és licencbe adását vállalta a Megrendelő 

részére. A nevezett rendszert a magyar repülőtársadalom szívesen használja, a repülési tervek 70-75%-át a 

statisztikák szerint már ezen a rendszeren keresztül adják fel.  A széleskörű használat javítja ugyanis a 

repülésbiztonságot. 
 

II. A beszerzési igény részletes bemutatása 

 

A közbeszerzési eljárás során a 2016 novemberében beszerzett és jelenleg a teszt üzem előtt álló Internet 

Briefing 2.0 rendszer továbbfejlesztése a cél, amely már a drónregisztrációs alap funkciókat is tartalmazza, 

megfelelve így a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény II. fejezet 9.§-ának. Az Internet Briefing 

rendszert a magyar repülőtársadalom szívesen használja, a repülési tervek 70-75%-át a statisztikák szerint 

már ezen a rendszeren keresztül adják fel.  A széleskörű használat javítja a repülésbiztonságot. 

 

A rendszer továbbfejlesztésének célja az útvonal, a különböző típusú légterek és a meteorológiai adatok 

térképes megjelenítése, vizualizációja, továbbá a pilóta nélküli légi járművek repülésének bejelentése, 

regisztrálása, légtérinformációval történő ellátása a drónokkal kapcsolatos jogszabálytervezetnek 

megfelelően, NFM felkérésre.  

 

A repülés előtti felkészülésben, repülési terv feladásában nagy segítségére lehet a pilótáknak, valamint a 

pilóta nélküli légi járművek vezetőinek, ha a légtér információkon túl real time (valós idejű) meteorológiai 

információkat is kapnak. Ha a légtérhez tartozó pillanatnyi légtérhelyzet tartalmazza a légtér információkon 

túl az időjárási információkat is, a rendszer sokkal használhatóbb, technikailag magasabb színvonalú lesz. 
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A piacot alaposan felmérve, nincs más potenciális beszállító a piacon. Ezt a tárgyi beszerzés első fázisában 

is kiderítettük. (Netbriefing szoftver beszerzése - BI009149). Így már az első fázist az 1.0 verziót is az R-Sys 

Ltd.-vel végeztettük, a szerződést vele kötöttük meg. 

 

Mivel a 2016. novemberében beszerzett és jelenleg a teszt üzem előtt álló Internet Briefing 1.0 rendszert az 

R-Sys Ltd. telepítette, ezt a már meglévő rendszert más beszállító nem tudja tovább fejleszteni, hiszen a 

program, rendszer ismerete náluk van, a saját termékük, így ők rendelkeznek azokkal a műszaki – technikai 

ismeretanyaggal, amely a rendszer tovább fejlesztéséhez szükséges. Ők képesek a megfelelő kompatibilitást 

biztosítani a bővítés során. 

 

III. Jogi korlátok 

 

Az R-SYS Ltd. kifejezetten a fent rögzített műszaki megoldásokkal kapcsolatos kizárólagos jogokkal 

rendelkezik. A csatolt dokumentumok között teljes terjedelmében megküldjük a – jelen beszerzés 

előzményét, alapját képező – az angol nyelven rendelkezésre álló a HungaroControl Zrt. és az R-SYS Ltd. 

között 2016. november 17. napján létrejött szoftver szállítási és licenciaszerződést, mely során a szlovák 

partner szoftver és kapcsolódó licencia szállítására vállalt kötelezettséget. 

 

A szerződésből megállapítható, hogy a jelen beszerzés tárgyát képező feladatok ellátása a fennálló 

kizárólagos jogosultságok miatt csak az R-SYS Ltd. társaság jogosult. Az alábbiakban adjuk meg a 

kizárólagos jog igazolása szempontjából releváns részek magyar nyelvű fordítását, illetve az értelmezéshez 

szükséges kiegészítő információkat. 

 

- KIVONAT A SZERZŐDÉSBŐL - 

 

A szerződés 12. pontja – Szellemi tulajdonjogok, Szerzői jogok (szerződés 16. oldal) 

 

12.1 A Megrendelő részére biztosított minden Dokumentáció és szoftver szellemi tulajdonjoga a Szállító 

vagy annak licencbeadója birtokában marad. Szállító egy nem kizárólagos, nem átruházható felhasználási 

jogot (licenc) nyújt a Megrendelő részére a Dokumentáció és a szoftver felhasználására, a SAT Jegyzőkönyv 

aláírásától kezdődően, a jótállási időszak végéig, kizárólag a jelen Szerződés szerinti célra. A Megrendelő 

nem jogosult sokszorosítani a Szoftvert.  

A jótállási időszak lejártát követően a jelen Szerződés szerint nyújtott licencek használatára vonatkozó jog 

automatikusan megszűnik, kivéve, ha addig az időpontig egy külön Támogatási Megállapodás vagy egy EAD 

Támogatási Megállapodás kerül aláírásra a Felek között. A Szállító kizárólag arra (azokra) a megjelölt 

EAD Szoftver Termékre (Termékekre) biztosítja támogatási szolgáltatásait, melyekre a Megrendelő 

megfelelő, jogszerű szoftverlicencet szerzett. 

12.2 Bármely Dokumentációval és szoftverrel kapcsolatosan – mint például a 1 pontban meghatározottak – 

a Megrendelő a Szállító előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozhatja nyilvánosságra, illetve nem 

teheti elérhetővé harmadik személyek részére ezen Dokumentáció és szoftverek bármely részét vagy részeit. 

12.3 A Megrendelő részére a jelen Szerződéssel kapcsolatosan átadott minden dokumentum, rajz és 

információ szerzői joga a Szállítónál, illetve annak szállítóinál marad. Ezeket a dokumentumokat, rajzokat 

és információkat a Szállító, illetve annak szállítói írásos hozzájárulása nélkül tilos másolni, nyilvánosságra 

hozni vagy felhasználni (kivéve azt a célt, amely érdekében azok leszállításra/átadásra kerültek), azzal, hogy 

az ilyen hozzájárulást azonban nem lehet indokolatlanul megtagadni. 

12.4 A harmadik személyek szoftverei és harmadik személyek egyéb szellemi tulajdonjogai tekintetében a 

vonatkozó felhasználási (licenc) feltételek alkalmazandók. 

 

A fenti szerződés alapján a tevékenység ellátásával kapcsolatos kizárólagos jogosultságokkal az R-SYS Ltd. 
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rendelkezik. A fenti rendelkezéseket és bővítés műszaki tartalmát figyelembe véve megállapítható, hogy a 

bővítést jogi szempontból csak a szlovák partner végezheti el. 

 

IV. Műszaki-technikai sajátosságok:  

Az Internet Briefing rendszer bevezetése óta keletkezett tapasztalatok, valamint az NFM-mel és más 

felhasználókkal (pl. Magyar Drónszövetség) történt egyeztetések során keletkezett új információk alapján a 

rendszer továbbfejlesztése szükséges a kisgépes és a pilóta nélküli repülések magasabb szinten történő 

kiszolgálásának érdekében.  

A szoftverfrissítések teljes körű érvényesítéséhez szerződés szerinti 500 lehívható mérnökóra/év beszállítói 

műszaki támogatás tartozik a dinamikusan változó terület folyamatosan megjelenő igényei, illetve a 

felhasználók visszajelzései alapján, amit megfelelő döntések után a rendszerre ráfejleszthetünk. 

A 2016. novemberében beszerzett és jelenleg a teszt üzem előtt álló Internet Briefing 1.0 verziót az 

ajánlattételre felkért partner telepítette, ezt a már meglévő rendszert más beszállító nem tudja tovább 

fejleszteni, hiszen a program, rendszer ismerete náluk van, a saját termékük, így ők rendelkeznek azokkal a 

műszaki – technikai ismeretanyaggal, amely a rendszer tovább fejlesztéséhez szükséges. Ők képesek a 

megfelelő kompatibilitást biztosítani a bővítés során. A fentiek alapján megállapítható, hogy ajánlatkérő 

számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a 

következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg. 

 

V. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogcímének megjelölése: 

 

Ajánlatkérő a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel kívánja 

alkalmazni. Jelen tájékoztatás II-IV. pontjaiban foglalt indokok alapján, álláspontunk szerint mind a 

műszaki-technikai sajátosságok fennállása, mind a kizárólagos jogok védelme megfelelően alátámasztja az 

eljárás alkalmazhatóságát. 

 

 

VI. Egyéb adatszolgáltatási kötelezettség: 

 

A beszerzés becsült értéke: 235.250 €  

Az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő: R-SYS Ltd. (Dúbravská cesta 3., 845 46 Pozsony, Szlovákia) 

Képviseleti jogosultság: Ajánlatkérő nyilatkozata a képviseleti jogosultság igazolása kapcsán 

 

 

ajánlatkérő nevében 

 

 

 
dr. Koppándi Dániel s.k. 

Szterényi Ügyvédi Iroda 

 
Mellékletek: 

 

1. számú melléklet: Az R-SYS Ltd. nyilatkozata a kizárólagos jogosultság fennállásáról és annak 

egyszerű magyar fordítása 

2. számú melléklet: 2016. november 17. napján Felek között létrejött korábbi szerződés  

3. számú melléklet: Ajánlatkérői nyilatkozat a képviseleti jogosultság igazolásával kapcsolatban 


