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Iktatószám: HNT-00236/05/2021 
Ügyintéző: dr. Flek Lívia 

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 MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Elemes csonkagula alakú betét 
vasúti keresztaljhoz” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2021. december 8. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési 
Hatóságot, hogy a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 
307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 15. § (1) bekezdés c) pontja alapján hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárást indít „Elemes csonkagula alakú betét vasúti keresztaljhoz” tárgyban. 

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

Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplővel köthető meg.  

Ajánlatkérő igazolta, hogy a beszerezni kívánt 4A és 4B jelű műanyag betét és soklapú vágott betét beszerzése 
számára elengedhetetlenül szükséges, valamennyi – az eljárás tárgya szerinti - termék részét képezi a vasúti 
pályaüzemeltetésnek és a vasútbiztonságnak. Az elemes csonka gúla alakú műanyagbetét vasúti beton 
keresztaljakhoz és soklapú műanyagbetét vasúti talpfákhoz termékek szabadalmi minta oltalom alatt állnak, 
4423 és 4424 lajstromszám alatt. A Szellemi Tulajdon Hivatal által bejegyzett használati minta leírás jogosultja 
a bemutatott feltaláló, aki a termékek kizárólagos gyártási és forgalmazási jogát 2014. január 1. napjától 
határozatlan időre átadta az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő részére. 

Ajánlatkérő becsatolta a 4423 és a 4424 lajstromszámú használati minta leírásokat, valamint az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a 4A és 4B jelű műanyag betét és soklapú 
vágott betétet kizárólagos joggal az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő gyártja és forgalmazza. 

Ajánlatkérő bemutatta, hogy a beszerezni kívánt 4A és 4B jelű műanyagbetét a vasúti keresztaljakhoz a 
baleseti, helyreállítási, fenntartási, karbantartási feladatok elvégzéséhez és biztonságos üzemvitelhez 
elengedhetetlenül szükséges. 

Ajánlatkérő a reális alternatíva vizsgálata körében előadta, hogy az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének 
kiadásáról szóló 18/1998 (VII.3.) KHVM rendelet tartalmazza a helyi közforgalmú vasúti pálya, a vasúti pálya 
tartozékai, a vasutak üzemi létesítményei és a vasúti járművek tervezése, kivitelezése és működtetése során 
alkalmazandó rendelkezéseket. Ajánlatkérő előadta továbbá, hogy a készülékek működése más szerelékkel 
nem garantálható a berendezések, szerelékek speciális műszaki tartalma, valamint a kizárólagos jog 
fennállása miatt.  
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Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkezésre bocsátott iratokból megállapítható, hogy Ajánlatkérő részére 
nem létezik más, reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, valamint, hogy 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. 

a Közbeszerzési Hatóság elnöke 
nevében és megbízásából: 

Dr. Szeiffert Gabriella 
Közszolgálati és Támogató Főosztály 

Hatósági Ellenőrzési Osztály 
osztályvezető, kiadmányozó 
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