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 Iktatószám: HNT-00134/05/2022 
Ügyintéző: dr. Ferge Péter 

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 Gazdasági Egyetem, mint ajánlatkérő (a 
továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Nexon szoftverbővítés, és üzemeltetés támogatás” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. július 22. 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 „Nexon 
szoftverbővítés, és üzemeltetés támogatás” tárgyban. 

Ajánlatkérő – 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 jog védelme miatt kizárólag egy, az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő csatolta az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos 
jogáról szóló nyilatkozatát a beszerzés tárgya tekintetében annak teljes időtartamára vonatkozóan. 

Ajánlatkérő előadta és igazolta, hogy 2016. február 16. napja óta használja a NEXON_PORT humánügyviteli-
szoftver NEXONcafe és munkaidő nyilvántartó modulját, továbbá a későbbiekben bevezetésre került a 
NEXONbér szoftvermodul. A jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő a 
hivatkozott szoftverelemek bevezetése óta folyamatosan biztosítja azok terméktámogatási szolgáltatását, 
szoftverkövetési szintű és Ajánlatkérő igényeinek megfelelő fejlesztését – tekintettel a bevezetés óta 
folyamatosan fennálló és a jelen közbeszerzési eljárás alapját is képező kizárólagos jogokra. 

Jelen eljárás tárgya a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott alap modulok és funkciók bevezetése 
oktatással, valamint a bevezetett modulok licencének és supportjának biztosítása.  

Ajánlatkérő nyilatkozata és a becsatolt dokumentumok alapján megállapítható, hogy a jelen beszerzés csak 
és kizárólag olyan feladatokat foglal magában, amelyekre az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
kizárólagos joga fennáll, valamint, amely feladatok ellátásához szükséges az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplő kizárólagos jogának fennállása. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
nyilatkozatában megerősítette, hogy a beszerzés tárgya vonatkozásában kizárólagos joga áll fenn a szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt. 
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Ajánlatkérő a reális alternatíva hiányának körében úgy nyilatkozott, hogy a Nexon rendszert több mint 5 éve 
és több mint 900 dolgozó adataival használja, mely az évek során az igényeinek megfelelően került 
kialakításra, ebből adódóan bármilyen másik rendszerre történő áttérés vagy egy hasonló funkciókkal 
rendelkező új rendszerre történő áttérés vagy új rendszer kifejlesztése aránytalanul nagy anyagi és műszaki 
ráfordítással járna, valamint jelentős lenne az átállási idő, mely időszakban nem lenne biztosított a 
folyamatos és biztonságos működés. Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi rendszer egy esetleges új rendszer 
bevezetés után sem lenne teljesen elhagyható, mert a migrálás sosem az archív adatok teljességére terjed ki, 
azokat továbbra is elérhetőként kellene megtartania, mely szintén aránytalan nagy költségekkel járna. 

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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