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A beszerzés tárgya: Médiavásárlási szolgáltatások beszerzése 
 
A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S - t. 
 
A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást megszünteti. 
 
A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. 
 
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés elleni közigazgatási perben kereseti 
kérelem terjeszthető elő, a végzés kézbesítésétől számított nyolc napon belül. A kereseti 
kérelmet a Fővárosi Törvényszékhez kell címezni, de a Döntőbizottsághoz kell elektronikus 
úton benyújtani. 
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I N D O K O L Á S 
 

A hivatalbóli kezdeményezés 
 
1. A hivatalbóli kezdeményező a 2021. január 29. napján nyújtott be hivatalbóli 
kezdeményezést az ajánlatkérő felhívása és korrigenduma ellen.  

A hivatalbóli kezdeményező az első kezdeményezési elemében előadta, hogy az ajánlatkérő 
az ajánlattételi felhívás II.2.5) pontjában 2. (minőségi) részszempontként határozta meg az 
Effie-díjak számát. A hivatalbóli kezdeményező álláspontja szerint az ajánlati felhívás II.2.5) 
pontjában előírt minőségi szempont az ajánlatok értékelése során nem biztosítja a gazdasági 
szereplők részére az esélyegyenlőséget, az előírás indokolatlanul szűkítheti a gazdasági 
szereplők közötti versenyt. Előadta, hogy fennáll annak gyanúja, hogy az ajánlatkérő ajánlati 
felhívásának II.2.5.) pontjában előírt 2. (minőségi) részszempont sérti a Kbt. 76. § (6) 
bekezdésének c) pontját. 

2. A hivatalbóli kezdeményező a második kezdeményezési elemében előadta, hogy 
álláspontja szerint az ajánlatkérő által 2021. január 21. napján közétett korrigendum 
hirdetmény II.2.14) pontjában szereplő előírás módosítása, miszerint az „ajánlatkérő az 
ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 4 évben (2017-2018-2019-2020) elnyert Effie 
Díjainak számát veszi figyelembe”, sérti a Kbt. 55. § (6) bekezdését, mivel a felhívás és az 
egyéb közbeszerzési dokumentumok módosítása nem eredményezheti a beszerzés tárgyára 
vagy a szerződés feltételeire vonatkozó feltételek olyan jelentőségű módosítását, ahol az új 
feltételek ismerete alapvetően befolyásolhatta volna az érdekelt gazdasági szereplők arra 
vonatkozó döntését, hogy a közbeszerzési eljárásban tudnak-e részvételre jelentkezni vagy 
ajánlatot tenni. Tekintettel arra, hogy a módosítás megváltoztatta a 2. (minőségi) 
résszempontban megadott időtartamot, ezért annak kiterjesztése növelhette a potenciális 
ajánlattevők számát, így befolyásolhatta az érdekelt gazdasági szereplők ajánlattételre 
vonatkozó döntését, ezért az ajánlatkérő a felhívás módosításával megsértette a Kbt. 55. § (6) 
bekezdését. 
 
A Döntőbizottság eljárása, döntése és annak indokai 
 
3. A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást 2021. február 1. napján megindította.  
 
4. Az ajánlatkérő tájékoztatta a Döntőbizottságot, hogy a jogorvoslati eljárás tárgyát képező 
2020. december 18. napján megjelent 2020/S 247-612626 számú ajánlati felhívásának a 
visszavonását 2021. február 2. napján kezdeményezte az EKR-n keresztül a Közbeszerzési 
Hatóság hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egysége, a Hirdetménykezelési és 
Statisztikai Főosztály (továbbiakban: KH HSF) felé.  
A KH HSF a tárgyi közbeszerzési eljárás visszavonását tartalmazó hirdetményt az Európai 
Unió Hivatalos Lapjának, a TED-nek megjelentetés céljából 2021. február 5. napján 
továbbította. A visszavonó hirdetmény feladásának napja: 2021. február 5. 
 
5. A Kbt. 151. § (5) bekezdése alapján a Döntőbizottság az eljárást öt napon belül 
megszünteti, ha megállapítja, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító 
hirdetményét, felhívását jogszerűen visszavonta.  
 
6. A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő a Kbt. 53. § (1) bekezdésében foglalt 
határidőn belül (2021. február 8.) az eljárást megindító felhívását jogszerűen - a Kbt. 53.§ (2) 
bekezdésben foglaltaknak megfelelően - visszavonta, az erre vonatkozó hirdetményt feladta, 
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ezért a Kbt. 145. § (2) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva a fentiek szerint a jogorvoslati 
eljárást megszüntette.  
 
7. A Döntőbizottság a költségek viseléséről az Ákr. 125.§ (1) bekezdésének figyelembe 
vételével rendelkezett. 
 
8. A végzés elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdésére tekintettel a 
Kbt. 169. § (1) bekezdése biztosítja.  
 
9. A Döntőbizottság tájékoztatja a feleket, hogy jelen végzés közigazgatási perben történő 
felülvizsgálatára a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: 
Kp.) 12. § (1) bekezdése és a 13. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint a Fővárosi 
Törvényszék kizárólagosan illetékes. 
 
10. A kereseti kérelem elektronikus úton történő benyújtása az elektronikus ügyintézés és a 
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) 
bekezdése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése 
alapján kötelező. 
 
Budapest, 2021. február 10. 
 
 

Dr. Peleskey Viktória sk 

közbeszerzési biztos  

a tanács elnöke 

Söpkéz Gusztávné sk 

közbeszerzési biztos 

Pulainé Dr. Horváth Hajnalka 

sk 

közbeszerzési biztos 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
            Liszi Barbara 

titkársági ügyintéző 
 

Kapják:  
1. Dr. Szeiffert Gabriella felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (kizárólag 
elektronikus úton) 
2. Ajánlatkérő (kizárólag elektronikus úton) 
3. Miniszterelnökség (kizárólag elektronikus úton) 


