
 

1026 Budapest, Riadó u. 5.    1525 Pf. 166.      www.kozbeszerzes.hu      Tel.: +36 1 882 8640        kapcsolat@kt.hu 

Iktatószám: HNT-00023/04/2023 
Ügyintéző: dr. Szabó Ádám 

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 Paks II. Atomerőmű Zrt., mint ajánlatkérő (a 

továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Atomerőművi képzések a Paks II. Zrt. részére” tárgyban indított  

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2023. február 14. napján Ajánlatkérő a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos 

közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 

17. § (2) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, hogy a Korm. rendelet 15. § (1) 

bekezdésének c) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indított „Atomerőművi képzések 

a Paks II. Zrt. részére” tárgyban. 

Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés műszaki-technikai sajátosságok fennállása miatt kizárólag az 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel köthető meg. 

Ajánlatkérő előadta, hogy az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvényben és a nukleáris 

létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről 

szóló 1/2022. (IV. 29.) OAH rendeletben (a továbbiakban: OAH rendelet) foglaltak teljesítése érdekében 

gondoskodnia kell a biztonságos üzemeltetéshez szükséges és elégséges üzemeltető személyzet 

rendelkezésre állásáról.  

Az OAH rendelet a nukleáris biztonsági előírások között szerepelteti azon elvárást, hogy Ajánlatkérő 

köteles gondoskodni az üzemeltető személyzet rendelkezésre állásáról, továbbá a biztonságos 

üzemeltetési szempontoknak megfelelő alkalmasságot igazolni és dokumentálni kell a nukleáris 

létesítmény üzembe helyezését megelőzően. Az OAH rendelet továbbá előírja, hogy a 1.8.2 

szakaszában részletezettek szerint, a biztonság szempontjából meghatározó munkakörök betöltése 

nukleáris biztonsági hatósági jogosítványhoz kötött, amelynek megszerzéséhez, a munkakörre előírt 

elméleti és gyakorlati képzési programot kell teljesíteni. 

Ajánlatkérő feladatkörébe tartozik az új paksi telephelyű atomerőművi blokkok létesítésének 

előkészítése, a szükséges engedélyek megszerzése, a beruházás lebonyolítása, majd az új blokkok 

üzemeltetése. Ezen feladatok ellátásához, valamint a vonatkozó nukleáris előírásoknak való megfelelés 

érdekében szükség van olyan képzési szolgáltatásra, mely az atomerőművi fejlesztéssel és 

üzemeltetéssel összefüggésben felmerülő speciális tudásigényt képes biztosítani. 

Ajánlatkérő tájékoztatás szerint a képzési szolgáltatás során elengedhetetlen, hogy a résztvevők valós 

léptékű, inaktív reaktor segítségével sajátíthassák el a gyakorlati tudást. Ajánlatkérő nyilatkozata 

szerint az infrastrukturális felszereltséggel kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
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rendelkezik. A beszerzési igény miatt így műszaki-technikai sajátosságra tekintettel csak egy gazdasági 

szereplő képes megfelelő oktatási környezetet biztosítani. 

A reális alternatíva hiánya körében Ajánlatkérő – fentieken túl – előadta, hogy nem jelent reális 

alternatívát más, akár az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplővel történő szerződéskötés 

sem, tekintettel arra, hogy kizárólag Franciaországban van olyan oktatóközpont, amely megfelelő 

lehetne, azonban az új paksi atomerőművi blokkok nem a Franciaországban alkalmazott 

technológiával kerülnek kialakításra, hanem az orosz VVER technológiájú blokkok kerülnek 

beépítésre. Ajánlatkérő szerint az oktatás során elvárás a magyar nyelv használata, azonban más 

gazdasági szereplő nem nyújt olyan oktatási-képzési szolgáltatást, amely megfelelne Ajánlatkérő 

homogén, teljes elméleti és gyakorlati tudás megszerzését tartalmazó magyar nyelvű programcsomag 

iránti igényének.  

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 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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