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Iktatószám: HNT-00061/04/2022 
Ügyintéző: dr. Nagy Dávid 

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 az Országos Mentőszolgálat, mint ajánlatkérő (a 
továbbiakban: Ajánlatkérő) által „OMSZ egyetemes földgáz beszerzés HNT” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. március 17. 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 
„OMSZ egyetemes földgáz beszerzés HNT” tárgyban. 

Ajánlatkérő 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 miatt kizárólag az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplővel köthető meg. 

Ajánlatkérő beszerzési igénye földgáz beszerzése egyetemes szolgáltatási szerződés keretében. A 
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 32. § (1) bekezdés utolsó mondatának 
első fordulata szerint egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó a lakossági fogyasztó és a 20 m3/óra 
kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező egyéb felhasználó. 

Ajánlatkérő előadta, hogy a GET 32. § (1) bekezdése értelmében 20 m3/óra kapacitást meg nem haladó 
vásárolt kapacitással rendelkező egyéb felhasználóként jogosult egyetemes szolgáltatás igénybevételére a 
műszaki leírásban megjelölt valamennyi helyszínen, tekintettel arra, hogy valamennyi az egyetemes 
szolgáltatással érintett felhasználási hely 20 m3/óra összteljesítményt meg nem haladó mértékű.  

A reális alternatíva hiánya körében Ajánlatkérő előadta, hogy egyetemes szolgáltatás keretében más 
ajánlattevőtől egyáltalán nem lehetséges földgáz beszerzése, mivel az ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplő Magyarország területén az egyetlen, egyetemes szolgáltatás nyújtására jogosult földgázkereskedő. 

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. 
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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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