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 Ügyintéző: dr. Flek Lívia 

 

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 az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt., mint ajánlatkérő 
(a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (NEPTUN KRÉTA) 
Gazdálkodási és Humánerőforrás menedzsment moduljainak bevezetése az Országos Központi Akkreditált 
Vizsgaközpont hálózat kialakítása keretében” tárgyban indított 
 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 
 

Indokolás 
 
Ajánlatkérő 2022. január 10. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, 
hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdése c) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít „Köznevelési 
Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (NEPTUN KRÉTA) Gazdálkodási és Humánerőforrás menedzsment 
moduljainak bevezetése az Országos Központi Akkreditált Vizsgaközpont hálózat kialakítása keretében” 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 meghatározott 
gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő igazolta az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
kizárólagos jogának fennállását a beszerzés tárgya és időtartama tekintetében. 
 
Ajánlatkérő előadta, hogy a Neptun KRÉTA örökös felhasználói licence jogaival a Magyar Állam rendelkezik, 
melyet a szakképzés vonatkozásában az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szakképzésért és 
Felnőttképzésért Felelős Helyettes Államtitkár képvisel. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
Szakképzésért és Felnőttképzésért Felelős Helyettes Államtitkár 2019. szeptember hó 26. napján kelt levelében 
tájékoztatta az Ajánlatkérőt, hogy kiterjeszti rá a Neptun KRÉTA örökös felhasználói licence jogát, és ennek 
alapján kezdeményezheti a rendszer gyártójánál a licence igazolás kiállítását. Ajánlatkérő részére a Neptun 
KRÉTA licencigazolás kiállítására 2019. október hó 02. napján került sor, és a Felhasználói Licencszerződés 3.1.1. 
pontja szerinti örökös használati jog illeti meg a NEPTUN-KRÉTA Rendszert (továbbiakban: Redszer) illetően. 
 
Ajánlatkérő jelen eljárás keretében a Gazdálkodási és Humánerőforrás rendszermodulokat kívánja beszerezni, 
melyeknek fő célja az Ajánlatkérő szervezeti gazdálkodásának magas fokú támogatása és automatizálása 
amellett, hogy az intézmény folyamatainak átláthatóságát és kezelhetőségét növeli. 
 
Ajánlatkérő megküldte a Közbeszerzési Hatóság részére az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel 
megkötött licencszerződését, valamint az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőnek a Rendszerre vonatkozó 
kizárólagossági nyilatkozatát.  
 
Ajánlatkérő bemutatta, hogy a Rendszer tekintetében a szerzői jogokkal kizárólagosan az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplő rendelkezik. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő nyilatkozata értelmében a 
Rendszer megismerését, visszafejtését szükségessé tevő bevezetési, paraméterezési, oktatási, adatmigrációs, 
üzemeltetési, és terméktámogatási jogot sem biztosított harmadik fél részére, ideértve, de nem kizárólagosan a 
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technológiai és jogszabálykövetési feladatokat, fejlesztéseket, valamint meghatározott funkcionalitáshoz és 
azok üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges kapcsolódó szolgáltatások nyújtását is.  
 
Ajánlatkérő a reális alternatíva hiányának körében úgy nyilatkozott, hogy más gazdasági szereplő által kínált, 
akár hasonló funkcionalitásokkal rendelkező gazdálkodási és humánerőforrás menedzsment rendszerekre 
történő áttérés aránytalanul nagy pénzügyi és időbeli ráfordítással járna, mind pénzügyi, mind műszaki-
szakmai szempontok miatt, továbbá a szükséges funkcionalitás kialakításához a Neptun rendszer részéről is 
fejlesztések lennének szükségesek, amelyet a kizárólagos jogokból adódóan csak az Ajánlattételre felkért 
gazdasági szereplő tud elvégezni. 
 
A KÚRIA Kfv. III.37.158/2015/11. számú jogerős ítélet a reális alternatíva lehetősége kapcsán rögzítette, hogy 
a NEPTUN Egységes Tanulmányi rendszer olyan sajátosságokkal rendelkezik, mellyel más tanulmányi 
rendszer nem kompatibilis, valamint kizárólagos jogok védelme alatt áll. 
 
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 a Közbeszerzési Hatóság honlapján is közzéteszi a Kbt. 103. § (4) 
bekezdésének megfelelően. 

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 
osztályvezető, kiadmányozó helyett 

 
 
 

Hellné dr. Varga Anita 
Közszolgálati és Támogató Főosztály 

főosztályvezető 
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