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Iktatószám: HNT-00001/05/2022 
Ügyintéző: dr. Flek Lívia 

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 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, mint 
ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Kártyás fizetési szolgáltatás beszerzése” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. január 6. 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 „Kártyás fizetési 
szolgáltatás beszerzése” tárgyban. 

Ajánlatkérő – a 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 kizárólagos jogok védelme, valamint műszaki-technikai 
sajátosságok miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő igazolta 
az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos jogának fennállását a beszerzés tárgya és időtartama 
tekintetében. 

Ajánlatkérő bemutatta, hogy az általa üzemeltetett Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben (a 
továbbiakban: Rendszer) a Tanügyi Modulon keresztül biztosítja a hallgatók számára a tandíj, valamint 
egyéb költségek elektronikus befizetését. A Tanügyi modul sajátossága, hogy a modulon keresztül történő 
kártyás fizetés kizárólag a SimplePay szolgáltatás igénybevételével történhet. 

A Rendszer szerzői jogainak kizárólagos tulajdonosának nyilatkozata szerint a Rendszer és annak moduljai 
bevezetési, terméktámogatási, szupportálási, továbbfejlesztési feladatait, valamint a Rendszer meghatározott 
funkcionalitásaihoz és azok üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges kapcsolódó szolgáltatások 
nyújtását, azok műszaki-technikai sajátosságaira tekintettel, valamint a javukra fennálló kizárólagos jogokból 
fakadóan kizárólag a kizárólagos jogtulajdonos tudja ellátni. A Rendszer hallgatói bankkártyás befizetésének 
kezelését kizárólag a bankkártyás befizetési modul (Neptun OTP Simple modul) tudja biztosítani. 

Ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagossági nyilatkozatával igazolta, hogy a 
Rendszer és a SimplePay online fizetési megoldás közötti integrációt biztosító, a Rendszerbe beépített 
SimplePay integrációs szoftver szerzői jogai és a szoftver forráskódja kizárólag az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplő tulajdonában vannak, és ezen vagyoni jogokkal kizárólagosan rendelkezik.  

Ajánlatkérő előadta, hogy jelen eljárás során a SimplePay szolgáltatására kíván szerződést kötni, mely alapján 
Ajánlatkérő részére – devizanemenként, illetve cél bankszámlánként - létrehozásra kerülő Simple „fiókok” 
adatainak, paramétereinek a Neptun Simple bankkártyás fizetés modulban történő beállításával már 
Ajánlatkérő működtetheti a szolgáltatást, mivel a Neptun Simple bankkártyás fizetés modul ezen adatokkal 
már megvalósítja az Ajánlatkérő rendszere, valamint az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő SimplePay 
fizetési rendszerének kapcsolatát, integrációját.   
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Ajánlatkérő a reális alternatíva vizsgálata körében előadta, hogy a Rendszer hallgatói bankkártyás 
befizetésekre vonatkozó funkcióját, valamint annak üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges 
kapcsolódó szolgáltatások nyújtását, azok műszaki-technikai sajátosságaira tekintettel, valamint a fennálló 
szoftverjogok védelme miatt, kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő tudja biztosítani. A 
Rendszer magas szintű zártságának és egységességének köszönhetően más elektronikus fizetési rendszer 
alkalmazása nem lehetséges, informatikai szempontból a Rendszer csak a SimplePay szolgáltatással képes 
összekapcsolódni. A Rendszerben nincs kialakítva más bankkártyás fizetési metódus alkalmazását lehetővé 
tevő megoldás, annak megvalósítása, a Rendszerhez integrálása idő- és erőforrás igényes lenne, továbbá 
annak csak egy felsőoktatási intézmény számára történő fenntartása, változáskövetése, terméktámogatása a 
jelenlegi, több intézmény számára biztosított Neptun bankkártyás fizetés modul költségeinél jelentősen 
magasabb költségek lennének. 

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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