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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 BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 

Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt., mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által az „A 

tatabányai multifunkcionális sportcsarnok rendeltetésszerű használatához szükséges eszközök 

beszerzése” tárgyban indított  

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2021. május 21. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési 

Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdése e) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást 

indít „A tatabányai multifunkcionális sportcsarnok rendeltetésszerű használatához szükséges eszközök 

beszerzése” tárgyban. 

Ajánlatkérő a Kbt. 103. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, 

valamint csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló 

dokumentumokat. 

Ajánlatkérő előadta, hogy az egyes beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 81/2021 (II.23.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § értelmében a Beruházással összefüggésben 

lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő minden esetben jogosult a Kbt. 

szerinti rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására. 

Ajánlatkérő előadta, hogy a beruházás pontos helyszínét a 2019. évben Budapesten zajló World Urban 

Games sportesemény és a 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság 

megrendezéséhez szükséges egyes létesítmények megvalósítását szolgáló kiemelten közérdekű 

beruházások helyszínének meghatározásáról szóló 63/2019. (III. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet II. rész 

3. sora tartalmazza. 

Ajánlatkérő előadta, hogy a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok rendeltetésszerű használatához 

szükséges eszközök beszerzése feladatok ellátását a Korm. rendelet 1. §-a kiemelkedően fontos 

közérdekké nyilvánította. 

Ajánlatkérő – összhangban a Kézilabda tv. 3. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakkal – három 

gazdasági szereplőt hívott fel ajánlattételre. 

A Közbeszerzési Döntőbizottság a D.919/2016.; D.920/2016., D.926/2016., D.928/2016. – D. 934/2016. 

számú határozataiban, valamint a D. 937/2016., és D. 938/2016. számú határozatában megállapította, 
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hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti, rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárás külön törvényi, jogszabályi felhatalmazás alapján alkalmazható. 

A fenti indokok, valamint a Döntőbizottság joggyakorlatának megfelelően Ajánlatkérő jogosult 

rendkívüli sürgősségre hivatkozással hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást lefolytatni a fenti tárgyú 

közbeszerzési eljárásban. 

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 és megbízásából: 

 

 

dr. Szeiffert Gabriella  

Hatósági Ellenőrzési Osztály 

osztályvezető, kiadmányozó 
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