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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 az EXPO 2025 Magyarország Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Oszakai Világkiállítás – 
pavilon koncepciós terv” tárgyban indított  

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. december 27. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján arról tájékoztatta a 
Közbeszerzési Hatóságot, hogy a 2025. évi Oszakai Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres 
megvalósításához kapcsolódó rendelkezésekről szóló 2022. évi XLVII. törvény (továbbiakban: 
Világkiállítási tv.) 3. § (1) bekezdése alapján alkalmazható Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít „Oszakai Világkiállítás – pavilon koncepciós terv” 
tárgyban. 

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

Ajánlatkérő hivatkozott a Világkiállítási tv. 1. §-ára, miszerint a törvény hatálya a 2025. évi Oszakai 
Világkiállításon (a továbbiakban: Világkiállítás) történő sikeres magyar megjelenéshez szükséges, a 
világkiállítási pavilon (a továbbiakban: Pavilon) tervezésével, kialakításával, összeszerelésével, a 
Világkiállítás oszakai programját szolgáló beruházásokkal és szolgáltatásokkal, valamint a Kormány 
rendeletében megjelölt további, a Világkiállítással és a Pavilonnal kapcsolatos ügyekkel (a 
továbbiakban együtt: Projekt) összefüggő beszerzésekre, közigazgatási hatósági eljárásokra, 
vámigazgatási eljárásokra, valamint Magyarország Világkiállításon történő megjelenésének 
szervezésével összefüggő egyéb beszerzésekre terjed ki. 

Ajánlatkérő az eljárás megindításakor bemutatta, hogy beszerzése a 2025. évi Oszakai Világkiállításon 
történő sikeres magyar megjelenéshez szükséges, továbbá a beszerzésre azzal összefüggésben kerül 
sor, így jelen közbeszerzési eljárás a Világkiállítási tv. hatálya alá tartozik. 

A Világkiállítási tv. 8. §. -ban rögzített felhatalmazás alapján 2022. december 1. napján hatályba lépett 
a 2025. évi Oszakai Világkiállítással kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 490/2022. (XII. 1.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet). A Korm.rendelet a Világkiállítási törvény 4. § (1) bekezdése 
szerinti vállalatként Ajánlatkérőt, az EXPO 2025 Magyarország Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaságot jelölte ki.  

A Világkiállítási tv. 3. § (1) bekezdése értelmében a Projekttel kapcsolatos tematikával, koncepciós 
rajzokkal és koncepciós kiviteli tervekkel összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások 
tekintetében az ajánlatkérő jogosult a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására. 
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A Közbeszerzési Döntőbizottság a D.919/2016.; D.920/2016., D.926/2016., D.928/2016. – D. 934/2016. 
számú határozataiban, valamint a D. 937/2016., és D. 938/2016. számú határozatában megállapította, 
hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás külön törvényi felhatalmazás alapján alkalmazható. 

A fenti indokok, valamint a Döntőbizottság joggyakorlatának megfelelően az ajánlatkérő jogosult a 
Világkiállítás tv. 3. § (1) bekezdése alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást lefolytatni a fenti 
tárgyú közbeszerzési eljárásban. 

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 a Kbt. 
103. § (4) bekezdésének megfelelően. 

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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Hellné dr. Varga Anita 
Közszolgálati és Támogató Főosztály 

főosztályvezető, kiadmányozó 
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