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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 Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, mint ajánlatkérő 
(a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Police Medic sérült ellátó képzés lebonyolítása” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. február 14. 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 
„Police Medic sérült ellátó képzés lebonyolítása” tárgyban. 

Ajánlatkérő – hiánypótlást követően – a Kbt. 103. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatta a 
Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának 
alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat. 

Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés műszaki-technikai sajátosságok és kizárólagos jog védelme miatt kizárólag 
egy, az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő csatolta az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplő kizárólagos jogáról szóló nyilatkozatát a beszerzés tárgya tekintetében annak teljes 
időtartamára vonatkozóan. 

Ajánlatkérő előadta és igazolta, hogy a rendvédelmi állomány speciális egészségügyi képzésének 
lebonyolítására Ajánlatkérő középirányító szerve – az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott 
szerv – 2014. március 5. napján, valamint 2019. április 12. napján együttműködési megállapodást kötött a 
jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel. Ajánlatkérő nyilatkozata 
értelmében a hivatkozott együttműködési megállapodások eredményeként az elmúlt években 3 000 fő 
hivatásos állományú tag szerzett „Police Medic” részképzettséget. 

Ajánlatkérő előadta, hogy az oktatás speciális jellegére – a műszaki-technikai sajátosságokra – tekintettel 
megállapítást nyert, hogy kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő rendelkezik azokkal a 
személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek lehetővé teszik a képzés oktatási anyagának kidolgozását, valamint 
a képzések lebonyolítását. Ajánlatkérő előadta, hogy Magyarországon kizárólag az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplő rendelkezik a „Medi Skills Lab”-hoz hasonló speciális, jelenleg is működő laborral és a 
működéshez szükséges szakszemélyzettel. Továbbá az Ajánlatkérő előadta, hogy az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplő Általános Orvostudományi Karán működő Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs 
Központ részét képező Műveleti Medicina Képzési Központ egyedülálló oktatási-kutatási apparátussal 
rendelkezik. A Műveleti Medicina Képzési Központ feladata, többek között a rendvédelmi erők 
egészségügyi képzésének egymásra épülő, moduláris rendszerének kidolgozása és végrehajtása. Továbbá az 
Ajánlatkérő előadta és igazolta, hogy az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő a katona-egészségügyi 
oktatás területén 2009 óta együttműködik a NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központtal. 

http://www.kozbeszerzes.hu/
mailto:kapcsolat@kt.hu


2 

1026 Budapest, Riadó u. 5.    1525 Pf. 166.      www.kozbeszerzes.hu      Tel.: +36 1 882 8500        kapcsolat@kt.hu 

Ajánlatkérő beszerzési igénye körében ismertette, hogy továbbra is szüksége van a rendvédelmi feladatok 

ellátása során adódó speciális helyzetekre felkészítő speciális képzések megtartására, így az ajánlattételre felhívott 

gazdasági szereplő által kidolgozott képzési rend szerinti oktatások megszervezésére. Jelen eljárás tárgyát a 
hivatásos állomány intézkedéstaktikába épített „Police Medic” sérült ellátó képzése és sérült ellátási kompetenciájának 
megteremtése képezi. A kidolgozott képzési rend szerint, a tervezett képzési terv alapján a jelen közbeszerzési 
eljárásban megrendelt képzés öt, egymásra épülő modulból tevődik össze és szervesen kapcsolódik a korábbi 
években szolgáltatott képzésekhez. 

Ajánlatkérő nyilatkozata és a becsatolt dokumentumok alapján megállapítható, hogy a jelen beszerzés csak 
és kizárólag olyan feladatokat foglal magában, amelyekre az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
kizárólagos joga fennáll, valamint, amely feladatok ellátásához szükséges az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplő kizárólagos jogának fennállása. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
nyilatkozatában megerősítette, hogy a beszerzés tárgya vonatkozásában kizárólagos joga áll fenn a szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt. 

Ajánlatkérő a reális alternatíva hiányának körében úgy nyilatkozott, hogy a képzés a rendvédelem 
sajátosságainak megfelelően került kidolgozásra, és a piacon elérhető egyéb egészségügyi képzések nem 
tartalmazzák azokat a specifikumokat, amelyek a tárgyi képzés alapkövét képezik, ezért egyéb képzések nem 
kompatibilisek a tárgyi képzés már eddig teljesített moduljaival. Abban az esetben, ha egy másik képző 
intézménynek szükséges kidolgozni egy új képzési tematikát, jelentős időintervallum esik ki a képzések 
folytonosságában, mely nem reális alternatíva, tekintettel arra, hogy a gazdasági észszerűséggel 
összeegyeztethetetlen, hiszen jelentős többletköltségekkel és időigénnyel kellene Ajánlatkérőnek számolni. 
Továbbá, amennyiben a képzést másik gazdasági szereplő valósítaná meg, az egymásra épülő modulok 
miatt, a már megszerzett részképzettség elveszne, és új képzést kell tartani közel 3 000 fő hivatásos 
állományú tag részére. 

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 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: 

 

dr. Szeiffert Gabriella 
Hatósági Ellenőrzési Osztály 
osztályvezető, kiadmányozó 
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