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Iktatószám: HNT-00130/05/2022 
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 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, mint 
ajánlatkérő (a továbbiakban együtt: Ajánlatkérő) „Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innováció Alap (a 
továbbiakban: NKFI Alap) innovációs pályázatai pályázat- és projektkezelő ügyviteli rendszerének (a 
továbbiakban: PKR rendszer) üzemeltetése és supportja” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. július 15. 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 „Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és Innováció Alap (a továbbiakban: NKFI Alap) innovációs pályázatai pályázat- és 
projektkezelő ügyviteli rendszerének (a továbbiakban: PKR rendszer) üzemeltetése és supportja” tárgyban. 

Ajánlatkérő a Kbt. 103. § (1) bekezdésének megfelelően – hiánypótlást követően – 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, az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel köthető meg. 

Ajánlatkérő bemutatta, hogy a PKR rendszer az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogelődjétől került 
beszerzésre. Ezt követően a PKR rendszer üzembe helyezés óta Ajánlatkérő, valamint jogelődjei működése 
során az egyes pályázatok adatai és szerződéses adatállománya felmenő rendszerben betöltésre került a PKR-
be, s a rendszer kezeli a betöltött adatállományt. A meglévő pályázati és szerződéses állomány kezeléséhez, 
nyilvántartásához, nyomon követéséhez a PKR rendszer további üzemeltetésére van szükség a támogatott 
tevékenységek időtartamának meghosszabbítására figyelemmel. 

Ajánlatkérő tájékoztatása alapján a pályázati és szerződéses állományt csak a meglévő rendszer 
használatával lehetséges kezelni, mivel az adatállomány PKR-től eltérő rendszerben történő kezelése 
feltételezné a teljes adatállomány egyenkénti és összesített migrálását, amely kiemelkedő ügyviteli és 
pénzügyi kockázatot jelentene.  

Ajánlatkérő igazolta, hogy a PKR rendszer forráskódja az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
kizárólagos tulajdonában van, azzal a társaság kizárólagosan jogosult rendelkezni, azok továbbfejlesztésére, 
illetve módosítására harmadik fél nem jogosult. Ajánlatkérő és az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
2012. január 02. napján licencia szerződést kötöttek, melyben az Ajánlatkérő a PKR pályázatkezelő rendszer 
felhasználói jogait szerezte meg.  

Ajánlatkérő igazolta a PKR rendszer használatára való jogosultságát a jelen eljárás eredményeként kötendő 
szerződés időtartama alatt, mely jogosultság csak a rendszer használatára terjed ki, a szoftverhez, annak 
forráskódjához fűződő szerzői jogok az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőt illetik meg, így jelen 
beszerzési igény tárgyát képező feladatok vonatkozásában Ajánlatkérőnek nincs lehetősége arra, hogy a PKR 
rendszerhez kapcsolódó support és üzemeltetési szolgáltatásokat harmadik személytől szerezze be. 
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Ajánlatkérő a reális alternatíva vizsgálata körében bemutatta, hogy egy esetleges új rendszer kifejlesztése, és 
beszerzése jelentős, több éves időtartamot venne igénybe, továbbá nem összeegyeztethető a felelős 
gazdálkodás elvével, mivel szükség lenne a pályázatállomány adatainak új rendszerbe történő migrációjára 
is, valamint akadályozná a pályázatok kezelését. Ajánlatkérő úgy nyilatkozott, hogy az adatok migrálása 
kiemelkedő ügyviteli feladatot és jelentős pénzügyi kockázatot jelentene. 

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkezésre bocsátott iratokból megállapítható, hogy Ajánlatkérő részére 
nem létezik más, reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, valamint, hogy 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 
Közszolgálati és Támogató Főosztály 

  főosztályvezető-helyettes, kiadmányozó 
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