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Iktatószám: HNT-00138/06/2022 
Ügyintéző: dr. Nagy Dávid 

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 Budapest Főváros Kormányhivatal, mint ajánlatkérő (a 
továbbiakban együtt: Ajánlatkérő) „Angol szaknyelvi applikáció bevezetése” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. augusztus 11. 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 
„Angol szaknyelvi applikáció bevezetése” 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 jogok védelme miatt kizárólag az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplővel köthető meg. 

Ajánlatkérő bemutatta, hogy beszerzési igénye a kormányhivatalok működését és munkaszervezési 
folyamatainak racionalizálását célzó kiemelt projekt megvalósítása keretében a Poszeidon (EKEIDR) Irat és 
Dokumentumkezelő rendszer Elektronikus távoktatási modulján alapuló „Idegennyelvi Felkészítő Modul” 
létrehozása. Az Ajánlatkérő az elektronikus távoktatás típusú szaknyelvi képzés lebonyolításához a kettős 
finanszírozás elkerülése és a közpénzek hatékony felhasználásának biztosítása érdekében az általa 
kifejezetten az elektronikus távoktatás típusú képzések lebonyolításához beszerzett, uniós forrásból 
finanszírozott, és a fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz már bevezetett, a kormányhivatalok által már 
széles körben alkalmazott Elektronikus Távoktatási Modult kívánja alkalmazni. Ajánlatkérő megfelelő 
dokumentumokkal igazolta, hogy rendelkezik mind a Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő 
rendszerrel, mind pedig annak Elektronikus távoktatási moduljával. 

Ajánlatkérő azt is részletesen bemutatta, miért kizárólag a Poszeidon rendszer elektronikus távoktatási 
modulján alapuló „Idegennyelvi Felkészítő Modul” felel meg számára. 

Ajánlatkérő bemutatta, hogy a beszerezni kívánt Idegennyelvi Felkészítő Modul az Elektronikus Távoktatási 
Modul komponensét képezi, annak szolgáltatásaira, funkcióira épül. A reális alternatíva hiánya körében 
Ajánlatkérő bemutatta azt is, hogy az Elektronikus Távoktatási Modul nem rendelkezik olyan nyílt 
interfészekkel, amelyekhez egy harmadik fél által készített idegennyelv oktató modul illeszthető lenne. Az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőn kívül más gazdasági szereplő, valamint az Ajánlatkérő sem 
rendelkezik az Elektronikus Távoktatási Modul továbbfejlesztési, módosítási jogával és forráskódjával, ami 
alapján az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőn kívül nincs olyan szervezet, amely az Elektronikus 
Távoktatási Modult tovább tudná fejleszteni, illetve azt más idegennyelv-oktató rendszerrel integrálni tudná. 
Ajánlatkérő bemutatta, hogy jelen beszerzés tárgya csak és kizárólag olyan feladatokat foglal magában, 
amelyekre az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos joga fennáll. 
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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 

helyett 

Hellné dr. Varga Anita 
Közszolgálati és Támogató Főosztály 

főosztályvezető 
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