
„FORRÁS-SQL alapú Pénzügyi Információs Rendszer (PIR) informatikai üzemeltetése” 
tárgyú, uniós eljárási rend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást 

kezdeményez a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján. 
 

A tárgyalásos eljárást megalapozó körülmények: 
 

 
A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján:  
„Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha a szerződés műszaki-
technikai sajátosságok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott 
gazdasági szereplővel köthető meg, feltéve, hogy az 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;.” 
 
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés c) pontja értelmében „a 
számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (a továbbiakban: szoftver) akár 
forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája, ideértve a 
felhasználói programot és az operációs rendszert is” szerzői jogi védelem alá tartozik. A hivatkozott 
törvény 9. § (1) bekezdése szerint „a szerzőt a mű létrejöttétől kezdve megilleti a szerzői jogok – a 
személyhez fűződő és a vagyoni jogok – összessége”. E törvény 29. §-a rögzíti, hogy „a szerző 
kizárólagos joga, hogy a művét átdolgozza, illetve, hogy erre másnak engedélyt adjon”. 
 
A szerződés tárgyát képező – a Főpolgármesteri Hivatal igényei alapján elkészített FORRÁS-SQL 
alapú Pénzügyi Információs Rendszer (PIR) – egyedi szoftver, a szerzői jogról szóló 1999. évi 
LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés c) pontjának hatálya alá tartozó, szerzői jogvédelem alatt álló 
alkotás (számítógépi programalkotás). 
A tárgyi eljárás beszerzési tárgyát képező (szoftverfejlesztés és szoftver üzemeltetés) feladatok 
ellátása megköveteli a forrásnyelvi programokkal (kódokkal) való rendelkezést, azok birtoklását. 
Ezen kódok a korábbi szerződések teljesítésekor nem kerültek Ajánlatkérő tulajdonába, hanem a 
Griffsoft Informatikai Zrt. (Székhely: 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M. fszt. 2.) 
rendelkezik vele. A szoftverrendszer megváltoztatását tiltó szerzői jogvédelmi előírások kizárják, 
hogy a lefolytatni kívánt közbeszerzési eljárás tárgyaként meghatározott feladatokat az arra 
jogosulton kívül más személy végezze. 
A fentiekre figyelemmel Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint ajánlatkérő a Kbt. 94. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján uniós eljárási rend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárást kezdeményez, ajánlattételre pedig – a kizárólagos jogokkal rendelkező – Griffsoft 
Informatikai Zrt. (Székhely: 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34. M. fszt. 2.) kérjük fel. 
 
A tárgyi eljárás becsült értéke: 96.850.394,- Ft, + ÁFA, tárgya szolgáltatás megrendelése. 
 
Teljes mennyiség 36 hónap: 
 

„FORRÁS-SQL alapú Pénzügyi Információs Rendszer (PIR) informatikai üzemeltetése” 
eljárás keretén belül Vállalkozási szerződés alapján az alábbi feladatokat kell elvégezni: 
 
- Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala által üzemeltetett Forrás-SQL alapú Pénzügyi 
Információs Rendszer (PIR) üzemeltetése: 
- biztonságos, illetve a mindenkori vonatkozó jogszabályoknak megfelelő hiba és hiánymentes 
működtetése, folyamatosan garantálva az üzemeltetési támogatást, jogszabálykövetést. 
A feladat meghatározása: 

- Átalánydíjas szolgáltatások 
- Helpdesk szolgáltatások  
- Jogszabály- és rendszerkövetés 
- Egyéb szolgáltatások 

- Eseti jelleggel lehívható szolgáltatások: 3000 munkaóra -50% eltérési lehetőséggel. 



- A PIR informatikai támogatása körében nyújtandó szolgáltatások 
- A PIR alkalmazás támogatása 

A részletes szakmai követelményrendszert a Műszaki Leírás tartalmazza. 
 
A Kbt. 103. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően, szíves tájékoztatás céljából mellékelten 
megküldöm a fenti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás jogcímét megalapozó 
dokumentumokat, valamint a Griffsoft Informatikai Zrt. (Székhely: 6723 Szeged, Felső-Tisza 
part 31-34. M. fszt. 2.) ajánlattevő részére egyidejűleg - elektronikus úton - megküldött ajánlattételi 
felhívást, valamint a műszaki leírást és a szerződéstervezetet. 

 


