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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 Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Villamos energia beszerzés 2022” 
tárgyban indított 

 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

 

Indokolás 

 

Ajánlatkérő 2022. július 4. 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 „Villamos energia 
beszerzés 2022” tárgyban. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 103. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, valamint 
csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat. 
 
Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés műszaki-technikai sajátosságok fennállása miatt kizárólag egy 
meghatározott gazdasági szereplővel, az ajánlattételre felhívott gazdasági társasággal köthető meg. 
 
Ajánlatkérő előzményként bemutatta, hogy a jelen beszerzéssel érintett villamos energia rendszer 
működtetése 2003. október 1. és 2013. szeptember 30. között a rendszer tulajdonosaként a jogelőd Zrt. 
feladata volt, mely társaság – az alapító döntése nyomán – szétválással átalakult. Ennek eredményeként 2013. 
szeptember 30. napjától az érintett villamos energia rendszer tulajdonjoga, így a rendszer üzemeltetése az 
ajánlattételre felhívott gazdasági társaság feladata lett. 
 
Ajánlatkérő bemutatta, hogy a Mecseki Környezetvédelmi Bázis (a továbbiakban: MKB) fióktelepeként 
működik. Jelen közbeszerzési eljárásban megjelenő beszerzési igény az MKB folyamatos villamosenergia 
ellátása. Ajánlatkérő műszaki-technikai sajátosságként hivatkozott arra az egyedi körülményre, hogy 
villamosenergia vételezés csak és kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő hálózatán keresztül 
lehetséges, más rendszer nincs, melyen a villamos energia ellátása biztosítható. 
 
Ajánlatkérő tájékoztatása szerint jelenleg az ajánlattételre felhívott gazdasági társaság villamos 
energiavételezése 120 kV-os közcélú hálózatról a tulajdonában lévő és általa üzemeltetett transzformátor 
állomásokon, valamint vezeték-, illetve kábelszakaszokon keresztül. Ajánlatkérő számára kizárólag ezen  
rendszeren keresztül lehetséges a villamos energia (0,4 kV-os) vételezése a kővágószőlősi MKB fióktelepének 
energiaellátására. Ebben a rendszerben az ajánlattételre felhívott gazdasági társaság a villamos energia 
kizárólagos továbbadója.  
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Ajánlatkérő a reális alternatíva vizsgálata körében bemutatta, hogy a kővágószőlősi MKB fióktelepének 
energiaellátása közvetlenül közcélú hálózatról nem lehetséges, emellett az új hálózat kiépítése az átállásra 
fordítandó költségek és a rendszer kiépítési költségeinek nagyságrendje miatt gazdaságilag nem indokolt, és 
rendkívül hosszadalmas folyamat. 
 
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 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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