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 Iktatószám: HNT-00121/05/2022 
Ügyintéző: dr. Ferge Péter 

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 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, mint 
ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „A SZAKKÉPZÉSI CENTRUMOK RÉSZÉRE TEQBALL 

PÁLYÁK BESZERZÉSE” 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 „A 
SZAKKÉPZÉSI CENTRUMOK RÉSZÉRE TEQBALL PÁLYÁK BESZERZÉSE”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 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, hogy a teqball asztal, egy multifunkcionális, magyar fejlesztésű, forradalmi sporteszköz, 
amely több mint két év tesztelés és mérnöki munka által nyerte el modern és kifinomult alakját 2014-ben. A 
teqball asztalon játszható sportok – többek között – a teqball, a teqvoly és a teqis. A teqball asztalok 
széleskörű felhasználási lehetőségei segítséget nyújtanak a tanároknak abban, hogy a gyerekek a sport általi 
diverzifikáció útján megtalálják a számukra legalkalmasabb és legnagyobb élvezetet nyújtó mozgásformát. 
A „teqsportok” emellett kiválóan alkalmasak a labdaérzék, a technikai tudás, a koncentrációs készség és az 
állóképesség fejlesztésére is. 

Jelen eljárás tárgya 717 db TEQTM LITE, valamint 33 db TEQTM X típusú teqball asztal beszerzése, amellyel 
Ajánlatkérő kortól és nemtől független sportolási lehetőséget biztosít a Szakképzési Centrumok tanulói 
számára. A megjelölt típusú asztalok alkalmasak az Ajánlatkérő által megjelölt helyszíneken történő 
rekreációs célú használatra azaz arra, hogy általuk a tantervi testnevelésórák részévé is váljanak a teqball 
asztalokon játszható különböző sportok. 

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 
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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 teqball egy önálló sportág, 
amelynek meghatározott és elengedhetetlen sporteszköze a teqball asztal. Ehhez a sportághoz más asztal 
nem használható. A piacon nincs egyéb olyan eszköz, amely reális alternatívát nyújtana; a teqball asztalhoz 
hasonló kinézetű eszközként kizárólag a pingpong-asztalokról lehet beszélni, azonban azok csak az 
asztalitenisz sport művelésére alkalmasak, a Teqvoly, Teqis és Teqball játékokra nem. Az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplő a teqball asztalok kizárólagos gyártója és kizárólagos magyarországi 
forgalmazója. Ajánlatkérő előadta, hogy a sporteszközök értékesítésére Magyarország területén kívüli 
értékesítési céllal kötött forgalmazói szerződések területi korlátozással bírnak, így azok nem teszik lehetővé 
külföldi forgalmazó cégek figyelembe vételét a jelen eljárás vonatkozásában. Továbbá Ajánlatkérő előadta és 
igazolta, hogy a teqball asztalok szabadalmi védelem alatt állnak. 

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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