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Iktatószám: HNT-00034/05/2022 
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 az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Portfólió rendszer 
sajátforrású hiteleit értékesítő (SAFOR) közvetítői frontend alrendszerének továbbfejlesztése” 
tárgyban indított  

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. február 16. 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 
„Portfólió rendszer sajátforrású hiteleit értékesítő (SAFOR) közvetítői frontend 
alrendszerének továbbfejlesztése” tárgyban. 

Ajánlatkérő – a hiánypótlást követően - a Kbt. 103. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően tájékoztatta a 
Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának 
alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat. 

Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme 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 a Portfólió rendszer sajátforrású hiteleit értékesítő (SAFOR) közvetítői 
frontend alrendszere és egyéb alrendszerei támogatják a hazai és egyéb külföldi forrású hiteltermékek 
kezelését az ajánlatkérő oldaláról. Jelen közbeszerzési eljárás célja Portfólió rendszer sajátforrású 
hiteleit értékesítő (SAFOR) közvetítői frontend alrendszerének továbbfejlesztése, valamint igény 
szerint a rendszerben új termékek implementálása.  

Ajánlatkérő megküldte a Közbeszerzési Hatóság részére a Portfólió rendszer kialakítását igazoló 
megrendelőlapokat, és a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások eredményeként az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplővel Portfolió rendszer fejlesztése, támogatása érdekében korábban 
megkötött szerződéseket. A SAFOR alrendszer alapjainak kialakítása a már működő alrendszerek 
alapulvételével, az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel 2021. április 14. napján létrejött 
vállalkozási szerződés alapján eseti fejlesztési feladatként történt. A SAFOR rendszerben kezelt 
termékek az MFB Pont Plusz értékesítési hálózatban kerülnek tervezetten forgalmazásra, amelynek 
kialakítása uniós, nyílt közbeszerzési eljárás keretében folyamatban van. 

Ajánlatkérő bemutatta, hogy a Portfólió és alrendszerei forráskódja tekintetében, illetve annak 
kizárólagos felhasználási jogával az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő rendelkezik, melyet az 
erre vonatkozó felhasználási szerződéssel igazolt. Ajánlatkérő álláspontja szerint a szerződés 
teljesítésére a Portfólió és alrendszereihez kapcsolódó szerzői jogok védelme miatt csak a rendszer 
kifejlesztője, üzemeltetője képes.  

Ajánlatkérő a reális alternatíva hiányának körében úgy nyilatkozott, hogy más gazdasági szereplő a 
beszerzési igényt csak egy teljesen új alaprendszer kifejlesztésével tudná megvalósítani, mely jelentős 
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idő, illetve költségtöbbletet jelentene. Ajánlatkérő tájékoztató levelében költségbecslés segítségével is 
bemutatta, hogy az alaprendszer lecserélése a jelenlegi rendszer fejlesztési költségeinek többszörösét 
jelentené, valamint az új alaprendszer kialakítása esetén a régi rendszerekben elérhető historikus 
adatok új rendszerbe történő migrációjának elvégzése önmagában jelentős feladatot és plusz költséget 
jelentene. 

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 
Hatósági Ellenőrzési Osztály 
osztályvezető, kiadmányozó 
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