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Iktatószám: HNT-00107/05/2020/ 
Ügyintéző: dr. Szabó Ádám 

Döntés 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról 

 
A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 103. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy a 
Nemzeti Kommunikációs Hivatal, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által 
„2020. augusztus 20-i tűzijáték szervezése a TMÜ részére” tárgyban indított  
 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 
 

Indokolás 
 
Ajánlatkérő 2020. június 8. napján a Kbt. 103. § (1)-(2) bekezdései alapján tájékoztatta a 
Közbeszerzési Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja alapján hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárást indít „2020. augusztus 20-i tűzijáték szervezése a TMÜ 

részére” tárgyban. 
 
Ajánlatkérő - hiánypótlást követően - a Kbt. 103. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően 
tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat. 
 
A Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerint az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárást alkalmazhat kivételes esetben, ha az feltétlenül szükséges, mivel az ajánlatkérő 
által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos vagy 
a tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak; a rendkívüli 
sürgősséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő 
mulasztásából, vagy az ajánlatkérő által előidézett okból. 
 
Ajánlatkérő bemutatta, hogy a beszerzési tárgyra vonatkozó eljárás megindítása 
feltétlenül szükséges, mivel Ajánlatkérő által képviselt Turisztikai és 
Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: TMÜ Nzrt.) 
feladata a 2020. évi augusztus 20-i tűzijáték megszervezése valamint lebonyolítása. A 
közbeszerzési eljárás elmaradása esetén veszélybe kerülhet az államalapítás alkalmából 
tartandó nemzeti ünnep során bemutatott tűzijáték megtartása. 
 
Ajánlatkérő bemutatta, hogy a TMÜ Nzrt.-t a 2020. június 4-én kelt Támogatási 
Szerződéssel deklaráltana Szent István napi programsorozat megvalósítójának jelölték 
ki, így számára nem volt előre látható, hogy intézkedéseket tegyen a beszerzési igénye 
kielégítésére. Ajánlatkérő előadta, hogy a korábbi években a beszerzési igény 
megvalósítása nem nála jelentkezett, így nem számolhatott a feladattal. 
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Ajánlatkérő bemutatta, hogy előre nem látható kényszerítő körülménynek nem csupán a 
szűkös határidő minősül, hanem a COVID-19 járvány által támasztott rendkívüli 
intézkedéseket igénylő helyzet is. A pandémiás helyzetre figyelemmel Ajánlatkérőnek 
figyelemmel kell lennie a rendezvény megszervezése és lebonyolítása során a megfelelő 
biztonsági intézkedések megtervezésére és alkalmazására, melyek által a rendezvényen 
a COVID-19 vírus terjedése megelőzhetővé válik. 
 
Ajánlatkérő igazolta, hogy a nyílt, a meghívásos, vagy a tárgyalásos eljárásra előírt 
határidők nem lennének tarthatók, tekintettel arra, hogy a Támogatási Szerződés 
megkötése (2020. június 4.) valamint a nemzeti rendezvény időpontja közötti időszakban 
a pandémiás helyzet miatti többletintézkedésekből (melyeket részletesen bemutatott) 
kifolyólag a teljesítési határidő más eljárás keretében nem lenne biztosítható. 
 
Ajánlatkérő által a tájékoztatásban előadottak igazolták, hogy általa előre nem látható 
okból állt elő a rendkívüli sürgősség és a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények 
nem Ajánlatkérő mulasztásából, vagy az általa előidézett okból erednek. 
 
Ajánlatkérő ajánlattételre három gazdasági szereplőt hívott fel, eleget téve a Kbt. 99. § (3) 
bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettségének.  
 
A fentieknek megfelelően a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogosult rendkívüli 
sürgősségre hivatkozással hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást lefolytatni. 
 
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. 
 
Budapest, 2020. június 15. 
 

A kiadmányozási jog a Közbeszerzési Hatóság Szervezeti és 
 Működési Szabályzatán alapul. 

 
a Közbeszerzési Hatóság elnöke 

nevében: 
 

dr. Szeiffert Gabriella 
     osztályvezető, kiadmányozó 
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