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Iktatószám: HNT-00246/03/2020. 
Ügyintéző:  dr. Szabó Ádám 

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 
„Debreceni Főnix Csarnok korszerűsítés” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2020. december 17. 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 „Debreceni 
Főnix Csarnok korszerűsítés” tárgyban. 

Ajánlatkérő – a hiánypótlási felhívást követően – a Kbt. 103. § (1) 
bekezdésének megfelelően tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, valamint 
igazolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának 
alkalmazhatóságát. 

Ajánlatkérő előadta, hogy a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar 
megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá egyes nemzetközi 
nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről szóló 2019. évi XIV. 
törvény (a továbbiakban: Kézilabda tv.) 3. § (1) bekezdése 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 ajánlatkérői minőségét az eljárás tárgya vonatkozásában az 
állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 
2. § (1) bekezdése alapozza meg, figyelemmel az 1. § rendelkezéseire. 

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. 4 sora tartalmazza. 

Ajánlatkérő – összhangban a Kézilabda tv. 3. § (1) 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., 

KÖZBESZERZÉSI 

HATÓSÁG 

1026 Budapest, Riadó u. 5. 

Tel.: +36 1 882 8640 



 
2 

 

 1525 Pf. 166.  kapcsolat@kt.hu   www.kozbeszerzes.hu 

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. 

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. 

Budapest, 2020. december 22. 

Tisztelettel: 

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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