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Iktatószám: HNT-00173/03/2021 

Ügyintéző: dr. Nagy Dávid 

 

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 Eurohandball 2022 Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Könyvelés – bérszámfejtés- könyvvizsgálat” 
tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2021. szeptember 28. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési 
Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít 
„Könyvelés – bérszámfejtés- könyvvizsgálat” tárgyban. 

Ajánlatkérő csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló 
dokumentumokat. 

Ajánlatkérő előadta, hogy figyelemmel az egyes beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 81/2021. 
(II. 23.) Korm. rendelet 1-2. §-ára, valamint a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés 
sikeres megvalósításához, továbbá egyes nemzetközi nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről szóló 
2019. évi XIV. törvény 1. § a) pont ab) alpontjára, minden esetben jogosult a Kbt. szerinti rendkívüli 
sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására. 

Ajánlatkérőt a Magyar Kézilabda Szövetség elnökségének 122/2018 (XI.07.) számú határozatában foglaltak 
alapján alapították meg, kifejezetten azzal a céllal, hogy ellássa a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű 
(XV.) férfi kézilabda Európa-bajnokság (a továbbiakban: Kézilabda EB) szervezési feladatait. 

Ajánlatkérő az eljárás megindításakor előadta, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötni tervezett szerződés teljesítése a Kézilabda EB lebonyolításával és szervezével, valamint a kapott 
támogatásával függ össze. Megállapítható továbbá, hogy Ajánlatkérő eljárása megfelel Kbt. 99. § (3) bekezdés 
b) pontja szerinti követelménynek. 

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, 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. 
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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 
Közszolgálati és Támogató Főosztály 

Hatósági Ellenőrzési Osztály 
osztályvezető, kiadmányozó 
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