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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 Magyar Nemzeti Bank, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: 
Ajánlatkérő) által „Totara e-learning rendszerének támogatása, továbbfejlesztése, összekapcsolása más 
informatikai rendszerekkel (KBF/564/2021)” tárgyban indított 

 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. március 29. 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 
„Totara e-learning rendszerének támogatása, továbbfejlesztése, összekapcsolása más informatikai 
rendszerekkel (KBF/564/2021)” 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 miatt kizárólag egy, az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő igazolta az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
kizárólagos jogának fennállását a beszerzés tárgya és időtartama tekintetében. 

Ajánlatkérő előadta, hogy 2019.-ben nyílt közbeszerzési eljárás keretében szerezte be a Totara e-learning 
rendszert (továbbiakban: Rendszer) az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőtől, mely Rendszer teljes 
mértékben az Ajánlatkérő igényei szerint került kifejlesztésre. 

Ajánlatkérő előadta, hogy a jelen beszerzés célja a Rendszer továbbfejlesztése, illetve az ahhoz kapcsolódó új 
fejlesztések létrehozására irányul annak érdekében, hogy egy, az ajánlatkérői igényeknek megfelelő 
Rendszer álljon rendelkezésre. A Rendszert jelen eljárás alatt Ajánlatkérő a vállalatirányítási rendszerével is 
össze kívánja kapcsolni a képzés adminisztráció (megrendelés, utánkövetés) megkönnyítése, valamint a 
felmerült képzési költségek visszamutathatóságának érdekében a költséghelyek döntéshozóinak. 

Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagossági nyilatkozatából és a rendelkezésre bocsátott 
alapszerződésből megállapítható, hogy a fejlesztett szoftver forráskódja nem leválasztható az eredeti 
dobozos szoftver forráskódjától, ezért az Ajánlatkérőt nem illeti meg a fejlesztett Rendszerek korlátlan, az 
átdolgozás jogát is magában foglaló kizárólagos vagyoni joga. A hivatkozott alapszerződés alapján az 
Ajánlatkérőnek adott kizárólagos felhasználási engedély a szerződés céljának megvalósításához szükséges 
felhasználási módra és mértékre korlátozódik, és nem terjed ki a termék átdolgozásának jogára, az kizárólag 
az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőt illeti meg. 
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A reális alternatíva vizsgálata körében Ajánlatkérő előadta, hogy a Rendszer továbbfejlesztésére, támogatására 
a kizárólagos jogok miatt csak az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult, valamint egy új e-
learning rendszer megtervezése, egyedi környezetbe illesztése, biztonsági felmérése, infrastruktúrájának 
kialakítása, bevezetése, implementálása, az adatok migrálása több évet venne igénybe, és nemcsak 
aránytalan műszaki többletteherrel és időveszteséggel, de emellett irreális beruházási költségekkel is járna. 
Továbbá ezen idő alatt is szükséges lenne a jelenlegi Rendszer működésének fenntartásához a licenszek és 
azok követésének beszerzése, amely további ismételt ráfordítást eredményezne.  

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. 

Kelt: az elektronikus aláírás tanúsítványában rögzített időpontban 

Tisztelettel: 

A kiadmányozási jog a Közbeszerzési Hatóság 
Szervezeti és Működési Szabályzatán alapul. 

a Közbeszerzési Hatóság elnöke 
nevében: 

 

dr. Szeiffert Gabriella 
Hatósági Ellenőrzési Osztály 
osztályvezető, kiadmányozó 
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