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 Ügyintéző: dr. Ferencz Nándor 

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 BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „K2285 HR bérszámfejtő 

rendszer” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. május 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 „K2285 HR 
bérszámfejtő rendszer” 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 műszaki-technikai sajátosságok miatt kizárólag egy, az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplővel köthető meg. 

Ajánlatkérő előadta és igazolta, hogy a jogelődje uniós eljárásrendben, 2018. március 14. napján, „K1870 Teljes 
körű bérszámfejtési, humánpolitikai és személyügyi nyilvántartási szoftver, és az ahhoz kapcsolódó bevezetési és 
támogató szolgáltatások beszerzése” tárgyú, tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított, amelynek 
eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: Alapszerződés) alapján Ajánlatkérőnél bevezetésre 
került egy teljeskörű bérszámfejtési, humánpolitikai és személyügyi nyilvántartási szoftver (a továbbiakban: 
HR-rendszer). Ajánlatkérő a szerződő felek közös nyilatkozatával igazolta, hogy jelen eljárás tárgyát képező 
bérszámfejtő rendszert (a továbbiakban: Rendszer) – amely a bevezetett HR-rendszer önállóan működő 
alkotóeleme – a jelen eljárásban ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő fejlesztette. Ajánlatkérő továbbá 
előadta, hogy az Alapszerződés többszöri módosításának eredményeként a jelen eljárásban ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplő folyamatosan biztosította a Rendszer támogatását, fejlesztését és testre szabását. 

Jelen eljárás tárgya a Rendszer informatikai támogatása, azaz hibaelhárítás, karbantartás, segítségnyújtás, 
konzultáció és jogszabálykövetés, továbbá meghatározott mennyiségű egyedi fejlesztések megrendelése 13 
hónap időtartamra. 

A konkrét műszaki-technikai sajátosságok körében Ajánlatkérő előadta, hogy a jelen eljárás tárgyát képező 
minden feladat vonatkozásában szükséges a forráskód szintű rendszerismeret, az adatkapcsolati és 
adatstruktúra információk rendelkezésre állása, az interfészek pontos felépítésének és működési logikájának 
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az ismerete, valamint a fejlesztési eszközrendszer rendelkezésre állása. A műszaki-technikai sajátosságok 
igazolására Ajánlatkérő benyújtotta az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő nyilatkozatát, amely szerint 
sem a forráskód, sem a fent hivatkozott egyéb ismeretek nem hozzáférhetők más gazdasági szereplő 
számára, azzal csak és kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő rendelkezik. 

Ajánlatkérő nyilatkozata és a becsatolt dokumentumok alapján megállapítható, hogy a jelen beszerzés 
kizárólag olyan feladatokat foglal magában, amelyek vonatkozásában a hivatkozott műszaki-technikai 
sajátoságok fennállnak, valamint, amely feladatok ellátásához szükséges a hivatkozott műszaki-technikai 
sajátosságok fennállása. 

Ajánlatkérő a reális alternatíva hiányának körében úgy nyilatkozott, hogy a Rendszer nem nyílt forráskódú 
szoftver és a bevezetése során a Rendszer forráskódjai nem kerültek Ajánlatkérő részére átadásra, így a 
Rendszer informatikai támogatására és fejlesztésére az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőn kívül más 
gazdasági szereplő nem képes. Továbbá a Rendszer részét képező adatbázisok tanulmányozása sem teszi 
lehetővé más gazdasági szereplők részére a beavatkozást, a szoftver belső összefüggéseinek, a 
paraméterezéseinek ismerete nélkül. Ajánlatkérő továbbá előadta, hogy a már meglévő és testre szabott 
Rendszer informatikai támogatása helyett más bérszámfejtő rendszer kiépítése nem jelent reális alternatívát, 
annak jelentős idő és költség igénye miatt. 

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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