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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 Kelet-Magyarországi Versenypálya Korlátolt
Felelősségű Társaság, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „FIM Superbike vagyoni
értékű jogának megszerzése” tárgyban indított
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.

Indokolás
Ajánlatkérő 2021. október 28. 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
„FIM Superbike vagyoni értékű jogának megszerzése” tárgyban.
Ajánlatkérő – a hiánypótlási felhívást követően - a Kbt. 103. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatta
a Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának
alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat.
Ajánlatkérő előadta, hogy a jelen beszerzési igénye a motorkerékpársport - a MotoGP mellett legrangosabb versenysorozatára, azaz a Superbike Világbajnokság (a továbbiakban: Superbike)
magyarországi versenyszervezés vagyoni értékű jogának 10 éves időtartamra történő megszerzésére
irányul.
Ajánlatkérő előadta, hogy korábban már megszerezte a MotoGP magyarországi versenyszervezésének
vagyoni értékű jogát 10 éves időtartamra, azonban ezen verseny mellett az építendő sportpályán – a
versenypálya kihasználásának maximalizálása okán is - Superbike világbajnokságot is tervez
Ajánlatkérő megszervezni.
Ajánlatkérő bemutatta, és az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő nyilatkozatában megerősítette,
hogy az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő rendelkezik a Superbike és valamennyi annak
keretében lebonyolítandó és kapcsolódó rendezvény szervezéséhez, megrendezéséhez és
marketingjéhez kapcsolódó kizárólagos jogokkal, melyeket a Fédération Internationale Motocycliste (a
továbbiakban: FIM) biztosít a számára a FIM és az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő közötti
érvényes és hatályos szerződés alapján.
Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplővel köthető me és a kizárólagos jog a beszerzés valamennyi elemére
kiterjed.
A reális alternatíva hiánya körében Ajánlatkérő előadta, hogy a Superbike – a MotoGP mellett - a
legrangosabb motoros versenysorozat, azonos vagy hasonló versenysorozat nem létezik.
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A MotoGP és a Superbike verseny hazai megrendezéséhez szükséges intézkedésekről, valamint a
MotoGP kelet-magyarországi helyszínen történő megrendezésével, valamint egyes autó-motorsport
stratégiai kérdésekkel kapcsolatos döntésekről szóló 1399/2020. (VII. 15.) Korm. határozat
módosításáról szóló 1047/2021. (II. 10.) Korm. határozat 1. 1. pontja szerint a Kormány egyetért azzal,
hogy Ajánlatkérő a Superbike versenysorozat megrendezésével kapcsolatos kizárólagos jogok
tulajdonosával a Superbike hazai megrendezésére vonatkozó megállapodást írjon alá 10 éves,
legkorábban 2023-tól kezdődő időtartamra.
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 az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben és 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.
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