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Iktatószám: HNT-00126/06/2021 

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 a Klebelsberg Központ, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: 

Ajánlatkérő), „KK KRÉTA IFM bevezetés” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2021. július 14. 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 „KK KRÉTA IFM 

bevezetés” tárgyban. 

 

Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy, az ajánlattételre 

felhívott gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő igazolta az ajánlattételre felhívott gazdasági 

szereplő kizárólagos jogának fennállását a beszerzés tárgya tekintetében. 

 

Ajánlatkérő 2016. június 24. napján licencszerződést kötött az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 

jogelődjével a NEPTUN-Kréta Rendszerre (a továbbiakban: Rendszer) vonatkozóan. Ajánlatkérő megküldte 

a Közbeszerzési Hatóság részére az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel megkötött 

licencszerződését, az ahhoz kapcsolódó licencigazolást, valamint az ajánlattételre felhívott gazdasági 

szereplőnek a Rendszerre vonatkozó kizárólagossági nyilatkozatát. A licencszerződés 3.1.1 pontja szerint 

Ajánlatkérőt örökös használati jog illeti meg a Rendszer vonatkozásában. 

 

Jelen beszerzés keretében Ajánlatkérő az Idegennyelvi Felkészítő modul paraméterezését és bevezetését 

kívánja megrendelni. Ajánlatkérő bemutatta, hogy a koronavírus világjárvány megfékezése érdekében tett 

kormányzati intézkedések során a fenntartásában lévő intézmények digitális oktatásra álltak át, melynek 

következtében szélesebb körben használták a Neptun KRÉTA Rendszert. Ajánlatkérő nyilatkozata szerint 

beszerzési igényét a 1446/2018. (IX. 18.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. határozat) rögzített 

közpolitikai céloknak megfelelően kívánja megvalósítani, melyre a köznevelésben és szakképzésben már 

bevezetett, rendelkezésre álló, és széles körben alkalmazott Neptun KRÉTA Rendszer a legalkalmasabb.  

 

Ajánlatkérő ismertette, hogy beszerzési igényét egyeztette a Korm. Határozat által kijelölt szervezetek közül 

az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, valamint az Operatív Törzzsel is. Ennek eredményeként 

döntött egy olyan nyelvoktató megoldás beszerzéséről, mely a már meglévő, és széles körben alkalmazott 

digitális oktatási szolgáltatásokra épül, azokat egészíti ki idegennyelvi oktatási szolgáltatásokkal.   

 

Ajánlatkérő bemutatta, hogy a Neptun KRÉTA Rendszer, illetve az érintett modul tekintetében a szerzői 

jogokkal kizárólagosan az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő rendelkezik. Az ajánlattételre felhívott 

gazdasági szereplő nyilatkozata értelmében a Rendszer moduljainak bevezetése, terméktámogatása, 

továbbfejlesztése, szupportálása olyan feladatoknak minősülnek, melyeket a fennálló szoftverjogokra 

tekintettel kizárólag ő tud ellátni.  

 

http://www.kozbeszerzes.hu/
mailto:kapcsolat@kt.hu


2 
 

         1026 Budapest, Riadó u. 5.    1525 Pf. 166.      www.kozbeszerzes.hu      Tel.: +36 1 882 8640        kapcsolat@kt.hu 

Ajánlatkérő a reális alternatíva hiányának körében úgy nyilatkozott, hogy a Neptun KRÉTA rendszerhez 

nem kapcsolható más gazdasági szereplő hasonló idegennyelvi modulja, továbbá a Korm. határozatba foglalt 

közpolitikai célok hatékony megvalósulását veszélyeztetné, ha a jelenleg alkalmazott alaprendszertől 

független terméket alkalmaznának. Ebben az esetben szükséges lenne egy független informatikai rendszer 

bevezetésére, üzemeltetésére, illetve a Neptun KRÉTA rendszerben már létező szolgáltatások (regisztráció, 

azonosítás, jogosultságkezelés, naplózás) redundáns megvalósítására, mely indokolatlan terheket róna mind 

Ajánlatkérőre, mind a felhasználókra. Ajánlatkérő tájékoztatása szerint az ajánlattételre felhívott gazdasági 

szereplő számára fennálló kizárólagos jogok miatt a Netpun KRÉTA rendszerbe attól eltérő modul nem 

integrálható, így nincs a piacon másik olyan termék, mellyel az idegennyelvi oktatás eredményesen és 

hatékonyan megvalósítható.   

 

A KÚRIA Kfv. III.37.158/2015/11. számú jogerős ítélet a reális alternatíva lehetősége kapcsán rögzítette, 

hogy a NEPTUN Egységes Tanulmányi rendszer olyan sajátosságokkal rendelkezik, mellyel más tanulmányi 

rendszer nem kompatibilis, valamint kizárólagos jogok védelme alatt áll. 

 

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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