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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 „2023-2032. években a 

Magyarországi FIM Gyorsaságimotoros-világbajnoksági 

versenyszervezés vagyoni értékű jogának megszerzése” tárgyban indított  

 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2020. december 23. 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 „2023-2032. 

években a Magyarországi FIM Gyorsaságimotoros-világbajnoksági 

versenyszervezés vagyoni értékű jogának megszerzése” tárgyban. 

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

Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos 

eljárás jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat.  

Ajánlatkérő a jelen beszerzési igény ismertetése körében előadta, hogy 

beszerzési igénye a motorkerékpársport legmagasabb osztálya, azaz a FIM 

Gyorsaságimotoros-világbajnokság (ismertebb nevén MotoGP) 

magyarországi versenyszervezés vagyoni értékű jogának 10 éves 

időtartamra történő megszerzésére irányul 

Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt 

kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel köthető meg, a 

kizárólagos jog a beszerzés valamennyi elemére kiterjed.  
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Ajánlatkérő bemutatta, hogy a kizárólagos jogot a Fédération Internationale 

Motocycliste (a továbbiakban: FIM), illetve az ajánlattételre felhívott 

gazdasági szereplő által is aláírt, 1994. december 19-én kötött megállapodás 

(a továbbiakban: Fő megállapodás) biztosítja. Ajánlatkérő előadta, hogy a Fő 

megállapodás rendelkezései alapján, kizárólag az ajánlattételre felhívott 

gazdasági szereplő jogosult tárgyalni és megállapodásokat kötni a hivatalos 

FIM Gyorsaságimotoros-világbajnokság Nagydíj Versenynaptárban 

szereplő és a FIM Gyorsaságimotoros-világbajnokság Nagydíj különböző 

versenyosztályaiban figyelembe vett FIM Gyorsaságimotoros-

világbajnokság Nagydíj Rendezvényeinek szervezésére vonatkozóan.  

Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő nyilatkozatában megerősítette, 

hogy - a Fő megállapodás rendelkezései alapján – kizárólagos vagyoni 

értékű joggal rendelkezik a FIM valamennyi fent említett rendezvénye 

magyarországi megrendezésére vonatkozó szerződés megkötésére. 

A MotoGP kelet-magyarországi helyszínen történő megrendezésével, 

valamint egyes autó-motorsport stratégiai kérdésekkel kapcsolatos 

döntésekről szóló 1399/2020. (VII. 15.) Korm. határozat (a továbbiakban: 

1399/2020. Korm. határozat) 6. pontja szerint a Kormány egyetért azzal, 

hogy Ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel – annak a 

versenysorozattal kapcsolatos kizárólagos jogaira tekintettel lefolytatott 

eljárás eredményeként - a MotoGP hazai megrendezésére vonatkozó 

megállapodást írjon alá. 

A reális alternatíva hiánya körében Ajánlatkérő bemutatta, hogy - a 

1399/2020. Korm. határozata alapján - Ajánlatkérő konkrét beszerzési igénye 

a MotoGP magyarországi versenyszervezés vagyoni értékű jogának 10 éves 

időtartamra történő megszerzésére irányul, Ajánlatkérő számára nem létezik 

más reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére. A MotoGP a 

legrangosabb motoros versenysorozat, azonos vagy hasonló versenysorozat, 

amely a MotoGP-t pótolná nem elérhető, nem létezik. 

A 1399/2020. Korm. határozat 1. pontja szerint a Kormány egyetért azzal, 

hogy a MotoGP futam magyarországi megrendezésére Hajdúnánás 

külterületén kialakítandó pályahelyszínen, versenypálya kialakításával 

kerüljön sor. 

Az 1399/2020. Korm. határozat 8. pont b) és d) alpontjában a Kormány a 

MotoGP futam magyarországi megrendezésére, a Hajdúnánás külterületén 

kialakítandó pályahelyszínen, versenypálya kialakításával történő 

előkészítésére és az ahhoz kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátására 

Ajánlatkérőt jelölte ki.  
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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. 

Budapest, 2020. december 28. 

Tisztelettel: 

A kiadmányozási jog a Közbeszerzési Hatóság 

Szervezeti és Működési Szabályzatán alapul. 

 

a Közbeszerzési Hatóság elnöke 

nevében és megbízásából: 

 

 

Hellné dr. Varga Anita 

mb. főosztályvezető, kiadmányozó 
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