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Iktatószám: HNT-00107/06/2021 

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 az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., mint ajánlatkérő (a 

továbbiakban: Ajánlatkérő) által „ELMŰ tulajdonban lévő SAP ISU megvásárlása” tárgyban indított 

 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2021. június 11. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, 

hogy a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 

27.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjára – 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít „ELMŰ tulajdonban lévő SAP ISU megvásárlása” 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 műszaki-techniaki sajátosságok, valamint kizárólagos jogok védelme miatt 

kizárólag egyetlen gazdasági szereplővel köthető meg, amelyet Ajánlatkérő ajánlattételre hívott fel. 

Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő közel 2,2 millió egyetemes szolgáltatás igénybe vevővel 

rendelkező szolgáltató, amely egyetemes szolgáltatási engedélyének visszavonását kezdeményezte a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal). A Hivatal 2021. február 18. napján 

a villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 99/B. § (1) bekezdése alapján nyilvános felhívást 

intézett az engedéllyel rendelkező egyetemes szolgáltatókhoz, hogy tegyenek nyilatkozatot,  hogy az átadó 

felhasználóit milyen feltételekkel és mikortól vállalják ellátni. A Hivatal 2021. június 4. napján kelt 

határozatával Ajánlatkérőt jelölte ki az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő érintett felhasználói 

vonatkozásában az egyetemes szolgáltató feladatok ellátásra, 2021. szeptember 01. napján 00 óra 00 percben 

meghatározva az átvétel időpontját. 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

273/2007. (X. 19.) Korm.rendelet alapján az egyetemes szolgáltatónak tulajdonában kell tartania az 

elszámoláshoz szükséges eszközöket, valamint a felhasználók azonosításához szükséges adatok, a 

felhasználási helyre vonatkozó adatok, valamint a mérés és a fogyasztásmérők adatainak tárolására, 

védelmére vonatkozó információtechnológia és egyéb kapcsolódó tárgyi eszközöket.  A fentiek alapján, az 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő ügyfélkörének átvételével együtt szükségessé vált a feladatok 

ellátásához kapcsolódó azon informatikai alkalmazás és eszközök átvétele is, amelyekkel az egyetemes 

szolgáltatásra jogosult fogyasztói ellátást az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő eddig biztosította. 

Az elszámoláshoz szükséges eszközként az SAP ISU alkalmazás került azonosításra, amely az SAP rendszer 

közművek részére fejlesztett modularitása, míg az adatok tárolására és védelmére vonatkozó 
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információtechnológiai tárgyi eszközként az ügyfelek adatait rögzítő storage és kapcsolódó eszközei 

nevezhetők meg. Ezen alkalmazás mandantjának (rendszerváltozat, a SAP IS-U testreszabott egyedi 

telepítése) felhasználási joga és az információkat tároló, használt eszközök megvásárlása szükséges az 

ajánlatkérőnek az egyetemes szolgáltatási feladatok ellátásához. 

Ajánlatkérő megfelelő dokumentumokkal alátámasztotta a kizárólagos jog fennállását, igazolva, hogy a 

beszerzés tárgyát képező eszközök az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő tulajdonában állnak, 

valamint részletesen bemutatta az alkalmazott jogalap fennállását igazoló műszaki-technikai sajátosságokat 

is. 

Az ügyfélkör átvételéhez kötődő informatikai rendszer beszerzésére az ajánlatkérő számára nem létezik 

reális alternatíva és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt 

indokolatlanul szűkítő módon határozták 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 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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