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Iktatószám: HNT-00066/07/2022/ 
Ügyintéző: dr. Ferencz Nándor 

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 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 

Kamara, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „JÉGER meteorológiai szolgáltatások” 
tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. március 24. 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 
„JÉGER meteorológiai szolgáltatások” tárgyban. 

Ajánlatkérő– hiánypótlási felhívást 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 miatt kizárólag egy meghatározott 
gazdasági szereplővel, az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel köthető meg. 

Ajánlatkérő előadta, hogy a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 
2011. évi CLXVIII. törvény 19/A. § (1) bekezdése értelmében az országos jégkármegelőző rendszert 
működtető szerv az e törvényben és a miniszterrel kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően a 
nemzetgazdaságban okozott jégesőkárok megelőzése, valamint a jégesőkárok enyhítésére szolgáló 7. § (1) 
bekezdés szerinti mezőgazdasági kockázatkezelési pénzeszköz felhasználásának tehermentesítése 
érdekében országos jégkármegelőző rendszert működtet. 
 
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és 
egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1/B. §-a alapján a mezőgazdasági 
termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 19/A. § 
(1) és (5) bekezdése tekintetében a Kormány országos jégkármegelőző rendszert működtető szervként a 
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarát jelöli ki. 
 
Ajánlatkérő az országos jégkármegelőző rendszert a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 
Kamaráról szóló a 2012. évi CXXVI. törvény 16.§ (1) bekezdés d) pontjában rögzített szolgáltatási közfeladata 
alapján működteti. 
 
Ajánlatkérő beszerzési igénye veszélyjelzés és egyéb meteorológiai szolgáltatás beszerzése az országos 
jégkármegelőző rendszer működtetésére vonatkozó közfeladata ellátása érdekében.  
 
Ajánlatkérő bemutatta, hogy az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 2018 óta biztosítja az országos 
jégkármegelőző rendszer működéséhez szükséges meteorológiai veszélyjelzéseket, meteorológiai adatokat, 
megfelelő konzultációs és együttműködési lehetőséget és a meteorológiai modelljének közös fejlesztését. 
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Az Országos Meteorológiai Szolgálatról és a meteorológiai tevékenységről szóló 353/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 
11. § (3) bekezdése értelmében Magyarország területére meteorológiai veszélyjelzést az Országos 
Meteorológiai Szolgálat adhat ki.  

Ajánlatkérő bemutatta továbbá, hogy kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő rendelkezik a 
szükséges nemzetközi meteorológiai szervezeti tagsággal, hiteles nemzetközi meteorológiai adatbázisokhoz 
való hozzáféréssel, saját radarhálózattal, amelyre alapozva hiteles meteorológiai adatokat állít elő. 
Ajánlatkérő előadta, hogy az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő rendelkezik továbbá megfelelő 
informatikai hardver struktúrával, amely a nagymennyiségű meteorológiai adatok időben történő 
feldolgozását biztosítja, jogszabályi felhatalmazással, amely Magyarország területére vonatkozó 
meteorológiai veszélyjelzés kiadására vonatkozik, a jégkármérséklő rendszer üzemeltetéséhez használt 
informatikai hálózattal kiépített adatkapcsolattal, amelyben a megfelelő adat- és jelstruktúrát továbbítja. 
Ajánlatkérő előadta továbbá, hogy az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan egyedi meteorológiai 
adatmodellel rendelkezik, amely más számára nem hozzáférhető és amelynek validálásában – a többéves 
együttműködés eredményeként - Ajánlatkérő is részt vett.  

Ajánlatkérő bemutatta, hogy a műszaki-technikai sajátosságok körében részletezett és a beszerzés tárgya 
szerinti feladatok ellátásához szükséges kompetenciák, az együttműködés eredményeként kiépített közös 
infrastruktúra és adatkapcsolatok okán számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének 
kielégítésére. 

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. 

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  
Hatósági Ellenőrzési Osztály 
osztályvezető, kiadmányozó 
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