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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 HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit 

Zrt., mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő), „FusionR ERP, EDM, CRM, pályázatkezelő 

továbbfejlesztés” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2021. július 23. 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 „FusionR ERP, 

EDM, CRM, pályázatkezelő továbbfejlesztés” 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 bemutatta, hogy a CRM, FusionR ERP és EDM rendszereket (a továbbiakban: Rendszerek) 

jogelődje szerezte be az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőtől a közbeszerzési törvény hatálya alá 

kerülését megelőzően, 2013-ban kötött szerződésekkel. Ajánlatkérő bemutatta, hogy működését átfogóan 

támogató CRM és FusionR ERP rendszer kezeli és támogatja az operatív működés egymással összehangolt 

és összekapcsolt folyamatait, lehetővé teszi integrált informatikai folyamattámogatást. Ajánlatkérő 

bemutatta, hogy a Rendszereket összetevő szoftverek, valamint az ezen szoftverekhez kapcsolódó korábbi 

fejlesztések és a szoftverek forráskódjának kizárólagos tulajdonosa az ajánlattételre felhívott gazdasági 

szereplő. Ajánlatkérő nyilatkozata szerint a Rendszerek mindennapi működéséhez elengedhetetlenül 

szükséges támogatását, valamint a folyamatosan jelentkező üzleti igényeket teljesítő továbbfejlesztését 

kizárólag a forráskód jogosultjaként egy gazdasági szereplő képes megtenni.  

 

Ajánlatkérő bemutatta, hogy a Rendszerek tekintetében a szerzői jogokkal kizárólagosan az ajánlattételre 

felhívott gazdasági szereplő rendelkezik. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő nyilatkozata 

értelmében a Rendszerek forráskódja, illetve annak minden dokumentációja felett a szellemi tulajdonjoghoz 

fűződő védelem illeti meg, így annak fejlesztésével illetve üzemeltetésével más gazdasági szereplő nem 

bízható meg.  

 

Ajánlatkérő a reális alternatíva hiányának körében úgy nyilatkozott, hogy a Rendszerekhez kapcsolódó 

kizárólagosságra tekintettel más gazdasági szereplő csak egy új rendszer kifejlesztésével tudná teljesíteni 

beszerzési igényét. Figyelemmel arra, hogy tevékenységeit a 2013-ban elkészült Rendszerek támogatják, így 

azok lecserélése a folyamatos működésben jelentős fennakadást idézne elő. Ajánlatkérő álláspontja szerint 

az új fejlesztések azok idő-, és költségigénye miatt nem jelentenének reális alternatívát a Rendszerek 

továbbfejlesztése helyett. Ajánlatkérő álláspontja szerint a 2013 óta fejlesztett Rendszerek teljes lecserélése 

aránytalan költség- és adminisztratív teherrel járna és a folyamatos feladatellátás biztonságát is 

veszélyeztetné, tekintettel Ajánlatkérő tevékenységi körére. 
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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 

helyett 

Rakovitsné dr. Szini Katalin 

főosztályvezető helyettes, kiadmányozó 
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