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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 „Inforex rendszer támogatása és fejlesztése” tárgyban indított
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.
Indokolás
Ajánlatkérő 2022. október 26. 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
„Inforex rendszer támogatása és fejlesztése” 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 az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő igazolta az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplő kizárólagos jogának fennállását a beszerzés tárgya tekintetében.
Ajánlatkérő bemutatta, hogy az Inforex rendszer 2003-ban került bevezetésre, Ajánlatkérő igényeinek
megfelelően került kifejlesztésre (Inforex MNB verzió). Ezt követően a rendszer több alkalommal
továbbfejlesztésre került, így az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel 2015-ben illetve 2019-ben
is szerződést kötött Ajánlatkérő. A szerződések értelmében az Inforex rendszer szerzői jogi védelem
alatt álló alkotás. Ezen szellemi alkotás személyhez fűződő és vagyoni jogainak kizárólagos jogosultja,
valamint az egyes fejlesztések tekintetében a szoftver, a rendszer átdolgozási, módosítási,
továbbfejlesztési jogosultja kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő. Ajánlatkérő a
rendszer és a szoftverek használati jogával rendelkezik, amely nem kizárólagos, és nem átruházható,
időben korlátlan. Ajánlatkérő nyilatkozata, és a fenti szerződések szerint használati joga nem biztosít
számára felhasználási és rendelkezési jogot is egyben.
Ajánlatkérő nyilatkozata szerint az Inforex rendszer állandó üzemeltetési támogatást igényel, annak
fejlesztése visszatérően fennálló igény. Ajánlatkérő bemutatta továbbá, hogy a számlavezetési,
monetáris politikai, továbbá tartalékkezelési tevékenységeinek folyamatosan változó piaci
környezetben történő ellátása megköveteli a megfelelő informatikai hátteret, így az előre nem
tervezhető változó jogszabályi és gazdasági környezethez illő fejlesztés csak jelen hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás eredményeként, az Inforex rendszer forráskódjának módosításával, annak
kizárólagos jogosultjának támogatásával végehető el.
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Ajánlatkérő a reális alternatíva hiánya körében bemutatta, hogy a jelen beszerzés becsült értékének
többszörösét fordították eddig az Inforex rendszer kifejlesztésére. Nagyobb versenyt biztosító
eljárásfajta alkalmazása csak a rendszer lecserélése esetén lehetséges, azonban jelenleg nem érhető el a
piacon olyan rendszer, amely jelentős továbbfejlesztés, átalakítás nélkül megfelelne Ajánlatkérő
igényeinek, ennek következtében egy teljesen új informatikai rendszer bevezetése aránytalan
többletköltséggel járna.
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 a Közbeszerzési Hatóság honlapján is közzéteszi a Kbt.
103. § (4) bekezdésének megfelelően.
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