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Tárgy: „Az Első világháborús emlékévhez kapcsolódóan pedagógus továbbképzési szolgáltatás 
nyújtása tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
 
 
Tisztelt Közbeszerzési Hatóság! 
 
Hivatkozással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 103. § (1) 
és (3) bekezdésére, mint a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány (1122 Budapest, Határőr út 35.) Ajánlatkérő megbízott lebonyolítója benyújtja a Tisztelt 
Döntőbizottság részére a mai napon, azaz 2017. október 13. napon, a Kbt. Harmadik rész 112.§ (1) 
bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) pontja szerint indított „Az Első világháborús 
emlékévhez kapcsolódóan pedagógus továbbképzési szolgáltatás nyújtása” tárgyú hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívását, továbbá a Kbt. 100. § (1) és (2) bekezdéseiben, 
valamint a Kbt. 103. § (1) és (3) bekezdéseiben foglaltak alapján az alábbi tájékoztatást adjuk a Tisztelt 
Közbeszerzési Hatóság részére: 
 
1.) Ajánlattételre felkért gazdasági szereplő adatai 
név:   Prekog Alfa Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 
székhely:  1133 Budapest, Váci út 86/B 
Tel:   +36 1 270 48 30 
Fax:   +36 1 270 48 30 
 
2.) A beszerzés becsült értéke 
A beszerzés becsült értéke: nettó 800 000 000Ft  
 

3.) A választott eljárás fajtája 
Hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás a Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) pontja szerint, 
tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya szerinti szerződés a kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag 
egy meghatározott szervezettel köthető meg.  
 
Fő tárgy: (CPV kód): 80530000-8  Szakmai továbbképzési szolgáltatások 
 
A beszerzés tárgyára tekintettel jelen beszerzési eljárásra a Kbt. Harmadik Része szerinti eljárásrend 
alkalmazandó figyelemmel a Kbt. 21.§ (2) bekezdésére. 
 

4.) A beszerzés tárgya, mennyisége 
A Kormány megbízta Ajánlatkérőt az Első világháborús emlékév keretében az emlékévhez kapcsolódó 
programok megvalósításával, valamint a pályázatok lebonyolításával (továbbiakban: Projekt), melyre 
tekintettel Ajánlatkérő az Első Világháború kitörésének centenáriumi ünnepségsorozata koordinációs 
feladatainak ellátására vissza nem térítendő támogatásban részesült az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától (A támogatás azonosítója: 29883/2 KULTIG). Ennek keretében Ajánlatkérő akkreditált 
pedagógus továbbképzés megvalósítását kívánja beszerezni maximum 5 250 (ötezerkettőszázötven) 
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fő részére. A pedagógus továbbképzés célja, hogy hogy az Ember és társadalom műveltségterület 
tantárgyait oktató pedagógusok megismerjék az Első világháborús történelmi időszakra vonatkozó 
legújabb hazai és külföldi történeti kutatások eredményeit, és meglévő ismereteik felelevenítésével és 
rendszerezésével átfogó képet alkossanak a tárgyalt történelmi korszakról. A továbbképzés célja 
továbbá, hogy a résztvevők a korszak tanítására vonatkozó jó gyakorlataik megosztásával módszertani 
útmutatót kapjanak e korszak tanórai keretek közötti és tanórai kereteken kívüli feldolgozásával 
kapcsolatosan is.  
 
Ennek keretében nyertes Ajánlattevő feladata a programhoz kapcsolódó „Új világ született – Az első 
világháború és a Párizs környéki békeszerződések tantárgyközi feldolgozásának lehetőségei” 
tárgyú akkreditált pedagógus továbbképzés elvégzése, melynek keretében nyertes Ajánlattevőnek az 
alábbiakat kell biztosítania és a következő eredménytermékeket határidőben átadni: 

 Időbeni, tartalmi és operatív információk biztosítása a képzési célcsoport tagjai számára, 
meghívók, értesítések Megbízó honlapján való megjelentetése. 

 A célcsoport tagjai jelentkezéseinek fogadása, regisztrálása, a jelentkezéssel összefüggő 
egyéb adminisztratív feladatok ellátása, a bemeneti kompetenciákat igazoló dokumentumok 
begyűjtése. 

 A képzési dokumentáció elkészítése, kezelése, vezetése az alábbiak szerint: 

 a képzés bejelentése; 

 képzési szerződések elkészítése; 

 tanfolyami dokumentáció elkészítése;  

 a vizsgamunkák begyűjtése a résztvevőktől, a vizsgamunkák értékelése, vizsgajegyzőkönyv 
elkészítése; 

 képzési nyilvántartás vezetése, a kötelező statisztikai jelentések elkészítése;  

 tanúsítványok elkészítése; 

 tanúsítványok átadása, eljuttatása a résztvevőknek; 

 elégedettségi kérdőívek feldolgozása; 

 a képzési szerződések, jelenléti ívek, tanúsítványok (másolata), tanúsítvány átvételét igazoló 
nyilatkozatok, az elégedettségmérés eredményeinek kiértékelését tartalmazó összesítések, 
valamint a képzések megvalósítása során készült fotódokumentáció átadása Megbízónak. 

 A tanfolyami segédanyag elkészítése, átadása a Megbízónak és a résztvevőknek. 

 Tanfolyami segédletek biztosítása a résztvevők létszámának megfelelően. 

 A továbbképzést megvalósító oktató, képző személyek biztosítása, akiket a Megbízóval 
egyeztetett módon, az oktatók, képzők képzése keretében felkészít a továbbképzés 
megvalósítására. 

 Havonta szakmai beszámolók készítése (létszámadatok, elégedettségmérés eredményeinek 
összesítése, egyéb statisztikai adatok) Megrendelő számára. 

 Pedagógiai összegző tanulmánykötet elkészítése: a képzési program eredményeit (jó 
gyakorlatok, pedagógiai módszertani ajánlások, óra- és projektterv javaslatok stb.) egy 
összegző tanulmánykötet formájában elkészítse, és nyomtatott formában a képzési 
programban résztvevő valamennyi intézmény számára legalább egy példányban eljuttassa. 
 

5.) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése 
Az indítandó eljárás során a beszerzés tárgya szerinti szerződés a kizárólagos jogok védelme miatt 
kizárólag egy meghatározott szervezettel köthető meg. 
 
Ajánlatkérő a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának megállapításához a Kbt. 
rendelkezéseivel összhangban az alábbi feltételeket és ezek együttes fennállást vizsgálta: 

1. az ok a kizárólagos jog védelme körében merüljön fel, és 
2. a szerződés kizárólag egyetlen meghatározott személlyel/szervezettel legyen megköthető 
feltéve, hogy az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének 
kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát 
a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg. 

 
5.1. Kizárólagos jogok vizsgálata 
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Ajánlatkérő a kizárólagos jogok védelmének fennállásának igazolása érdekében elsődlegesen azt a 
jogosulti kört vizsgálta az Oktatási Hivatal Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszerének 
nyilvántartása alapján, aki(k) a beszerzés tárgyát képző „Az első világháborús emlékévhez 
kapcsolódóan pedagógus továbbképzési szolgáltatás nyújtása” tárgyban „Új világ született – Az első 
világháború és a Párizs környéki békeszerződések tantárgyközi feldolgozásának lehetőségei” 
megnevezéssel akkreditált (Alapítási engedély szám: 575/78/2017) tárgyú akkreditált pedagógus 
továbbképzést jogosult(ak) Magyarországon megtartani.  
 
Miután Ajánlatkérő a jogosulti kör számát a fentiek értelmében áttekintette. Ajánlatkérő, vizsgálat alá 
vette a kizárólagos jogosultság fennállását az ajánlattételre felkért Ajánlattevő tekintetében és a 
kizárólagos jog védelme, mint jelen eljárást megalapozó jogcím biztosítására, valamint a kizárólagos 
jogok védelmének fennállásának igazolása kapcsán azt is megvizsgálta, hogy megköthető-e más 
szervezettel/személlyel a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés a beszerzés tárgyára figyelemmel.  
 
A kizárólagos jogok fennállását alátámasztó tájékoztatás kérését és a kapott nyilatkozatot jelen 
tájékoztató levelünk 2. és 3. sz. melléklete tartalmazza. 
 
5.2. Ajánlatkérő által Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagosságának vizsgálata 
és hogy az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének teljesítésére, 
és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt 
indokolatlanul szűkítő módon határozta meg 
Ajánlatkérő ebben a körben azt vizsgálta, hogy a beszerzési igényt teljesítő szerződést a törvény szerinti 
okok következtében kizárólag egy meghatározott személy vagy szervezet képes teljesíteni olyan 
módon, hogy a szerződés teljesítésére való képesség nem választható el a beszerzési igénytől, a 
beszerzés tárgyától.  
Ajánlatkérő ezen feltétel teljesülésének vizsgálatakor figyelembe vette a Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) 
pontját, továbbá a 2014/24/EU irányelv 32. cikkének 2 preambulum bekezdés b) pontját vizsgálta a 
„szerződés odaítélésének” kizárólagosságát is.  
A vizsgálat eredményeként Ajánlatkérő megállapította, hogy az ajánlattételre felkért Ajánlattevő nem 
csak kizárólagos joggal rendelkezik „Az első világháborús emlékévhez kapcsolódóan pedagógus 
továbbképzési szolgáltatás nyújtása” tárgyban „Új világ született – Az első világháború és a Párizs 
környéki békeszerződések tantárgyközi feldolgozásának lehetőségei” megnevezéssel akkreditált 
pedagógus továbbképzésre vonatkozóan, hanem Ajánlatkérő azt is megállapította, hogy a beszerzést 
egyedül a felkért gazdasági szereplő képes megvalósítani.  
 
6. Indoklás (az 5.1 és 5.2 feltételek fennállásának indokolása) 
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződéssel egy olyan képzésen való 
részvételi lehetőségét kívánja nyújtani a pedagógusok számára, mely program megfelel a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. § (4) bekezdésében foglaltaknak, amely előírja, hogy a 
továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából a külön jogszabályban meghatározottakon kívül 
csak olyan továbbképzés vehető figyelembe, amelynek programját az oktatásért felelős miniszter 
jóváhagyta és a program alkalmazására engedélyt adott.  

A külön jogszabályokban meghatározott rendelkezések közül kiemelendő a pedagógus-szakvizsgáról, 
valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) 
Korm. rendelet 5. §-a, melyre figyelemmel a pedagógusok beépíthetik a kötelező hétévenkénti 
továbbképzésükbe azon továbbképzéseket, melynek programját az oktatásért felelős miniszter 
jóváhagyta és a program alkalmazására engedélyt adott.  

Fentieken túlmenően Ajánlatkérő számára fontos szempont egy olyan akkreditációs eljárás megléte, 
amely tanúsítja a program vagy személyek alkalmasságát, megfelelőségét, jobban biztosítva ezzel a 
támogatásra adott összeg célhoz kötöttségét. Erre figyelemmel az akkreditálásra kerülő programok 
tartalmi vizsgálatát a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület már elvégezte, megvizsgálta a 
program tartalmi kidolgozottságának fokát, céljának való megfelelést, részletes tematikájának belső és 
külső összhangját, a minőségbiztosítási kötelezettségeknek való megfelelést és a tevékenységeit. 

Fenti követelmények igazolása érdekében Ajánlatkérő előzetesen tájékozódott az Oktatási Hivatal 
Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszerében arról, hogy mely szervezetek rendelkeznek a 
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XX. századi magyar történelem, kiemelten „Az első világháborús emlékévhez kapcsolódóan pedagógus 
továbbképzési szolgáltatás nyújtása” tárgyban „Új világ született – Az első világháború és a Párizs 
környéki békeszerződések tantárgyközi feldolgozásának lehetőségei” megnevezéssel akkreditált 
pedagógus továbbképzéssel.  
Első lépésként Ajánlatkérő a mindenki számára nyilvánosan és ingyenes hozzáférhető honlapon 
(http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueList.aspx) elérhető adatok alapján a 
jegyzékben szereplő minden egyes képzéshez feltüntetett program ismertetőjét vizsgálta, célzottan azt, 
hogy Az Első világháborús emlékévhez kapcsolódó programsorozat témaköréhez mennyi akkreditált 
képzést tud megfeleltetni.  
A beszerzési igény felmerülésének időpontjában az Oktatási Hivatal Pedagógus-továbbképzés 
Akkreditációs Rendszerében 12 (tizenkettő) darab akkreditált képzés volt bejegyezve a 99. - Intézményi 
nevelés-oktatás (Szakrendszerű oktatás) Besorolási főkódú és történelem és állampolgársági ismeretek 
Besorolási alkódú témakör alá, mely képzések közül azonban Az Első világháborús emlékévhez 
kapcsolódó programsorozat témaköréhez csak egy akkreditált képzést lehetett megfeleltetni, 
kizárólagosan az Ajánlattételre felkért gazdasági szereplő esetében, 575/78/2017 Alapítási engedély 
szám alatt (http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=6322). Az 
erről készült kimutatás szkennelt képét a jelen tájékoztató levél 4. számú melléklete tartalmazza.  
 
Ajánlatkérő, hogy megbizonyosodjon a jegyzékben szereplő képzés tárgyának megfelelősségéről, 
továbbá arról, hogy az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő rendelkezik kizárólagossággal az 
Oktatási Hivatal jegyzéke alapján a közbeszerzés tárgya szerinti képzés elvégzésére, tájékoztatást kért 
a képzés szervezőjétől a jelen tájékoztatáshoz csatolt 2. számú mellékletben foglaltak szerint. A képzés 
szervezőjétől kapott válaszlevélből megállapítást nyert, hogy az Oktatási Hivatal Pedagógus-
továbbképzés Akkreditációs Rendszerében található „Új világ született – Az első világháború és a 
Párizs környéki békeszerződések tantárgyközi feldolgozásának lehetőségei” tárgyú (Alapítási 
engedély szám: 575/78/2017) pedagógus továbbképzés az egyetlen olyan, az Oktatási Hivatal által 
nyilvántartott, akkreditált képzés, melyet Ajánlatkérő be tud szerezni az Első világháborús 
emlékévhez kapcsolódó programsorozat részeként, mivel csak ennek az egy képzésnek a programja 
illeszkedik szervesen az Első világháborús emlékévhez kapcsolódó programsorozat témaköréhez 
„Új világ született – Az első világháború és a Párizs környéki békeszerződések tantárgyközi 
feldolgozásának lehetőségei” megnevezéssel akkreditált képzés keretében, a közbeszerzés céljához, 
továbbá mert az eljárás megindításakor és azt megelőzően kizárólag a jegyzékben szereplő, Prekog 
Alfa Szolgáltató és Tanácsadó Kft. jogosult a közbeszerzés tárgya szerinti képzést Ajánlatkérő 
igényének, valamint a Támogatási Szerződésben előírtak szerint elvégezni. A válaszlevelet a jelen 
tájékoztatás 3. számú melléklete képezi.  
 
Az elvégzett vizsgálatok, elemzések értelmében Ajánlatkérő megállapította, hogy 

 a beszerzési igény felmerülésének időpontjában az első világháborús emlékévhez 
kapcsolódó témakörben „Új világ született – Az első világháború és a Párizs környéki 
békeszerződések tantárgyközi feldolgozásának lehetőségei” megnevezéssel akkreditált 
pedagógus továbbképzés tekintetében kizárólag az ajánlattételre felkért Ajánlattevő 
rendelkezik jogosultsággal a közbeszerzés tárgya szerinti képzés elvégzésére, valamint 

 az Oktatási Hivatal jegyzéke alapján kizárólag a felkért gazdálkodó szervezet bír a 
közbeszerzés tárgya szerinti képzésnek megfelelő engedéllyel és nem kíván hozzájárulni 
ahhoz, hogy további gazdasági szereplők legyenek jogosultak ezen akkreditált pedagógus 
továbbképzés megtartására.  

 a fent nevezett tanfolyamra (annak valamennyi tematikai egységére) vonatkozó kérelmet a 
Prekog Alfa Szolgáltató és Tanácsadó Kft. az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Főosztály – 
Pedagógus-továbbképzési Osztálya számára benyújtotta, amely kérelmet a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium közoktatásért felelős helyettes államtitkára jóváhagyta, valamint a 
program alkalmazására engedélyt adott (alapítási engedély). Ezen alapítási engedély 
birtokában a Prekog Alfa Szolgáltató és Tanácsadó Kft. úgynevezett jegyzékbe kerülési 
kérelmet terjesztett elő, melynek keretében a pedagógus-továbbképzés szervezésére 2022. 
06. 13. napjáig terjedő érvényességi dátummal a Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs 
Főosztálytól engedélyt kapott. Ezen engedélyek (alapítási és indítási engedély) 
kizárólagosak, azokat csak az alapító Prekog Alfa Szolgáltató és Tanácsadó Kft. ruházhatja 
másra, azonban a Prekog Alfa Kft. nem kíván hozzájárulni ahhoz, hogy további gazdasági 
szereplők legyenek jogosultak ezen akkreditált pedagógus továbbképzés megtartására. 
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Fentiek értelmében Ajánlatkérő megállapította, hogy 

 a beszerzési igény felmerülésének időpontjában az első világháborús emlékévhez kapcsolódó 
témakörben „Új világ született – Az első világháború és a Párizs környéki békeszerződések 
tantárgyközi feldolgozásának lehetőségei” megnevezéssel akkreditált pedagógus 
továbbképzés tekintetében kizárólag az ajánlattételre felkért Ajánlattevő rendelkezik jogosultsággal 
a közbeszerzés tárgya szerinti képzés elvégzésére, valamint 

 az Oktatási Hivatal jegyzéke alapján kizárólag a felkért gazdálkodó szervezet bír a közbeszerzés 
tárgya szerinti képzésnek megfelelő engedéllyel és nem kíván hozzájárulni ahhoz, hogy további 
gazdasági szereplők legyenek jogosultak ezen akkreditált pedagógus továbbképzés megtartására.  

 
Így, a vizsgálat eredményeként Ajánlatkérő megállapította, hogy a felkért Ajánlattevő minősül az 
egyetlen alkalmas ajánlattevőnek a jelen közbeszerzés tárgyát képező akkreditált pedagógus 
továbbképzés megvalósítására és a szerződést a kizárólagos jog fennállása miatt jogszerűen csak az 
ajánlattételre felkért szervezettel lehet megkötni.  
 
A fentieken túlmenően megállapítható az is, hogy nem létezik semmilyen más reális alternatíva a 
beszerzési igény kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy Ajánlatkérő a 
közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta volna meg. 
 
Ajánlatkérő álláspontja szerint megállapítást nyert a Kbt. 98. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti 
feltételek együttes fennállása, melyre tekintettel megalapozottan alkalmazható a hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás jelen esetben.  
 
Fentiek alapján – tekintettel a közbeszerzés tárgyára is – Ajánlatkérő a Prekog Alfa Szolgáltató és 
Tanácsadó Kft-t hívta meg közvetlenül a közbeszerzési eljárásra, annak érdekében, hogy érvényes 
ajánlatot kaphasson tekintettel arra is, hogy jelenleg a piacon érvényes az első világháborús 
emlékévhez kapcsolódó témakörben „Új világ született – Az első világháború és a Párizs 
környéki békeszerződések tantárgyközi feldolgozásának lehetőségei” megnevezéssel engedéllyel 
kizárólag az Ajánlattételre felkért gazdasági szereplő rendelkezik. 
 
Egyéb indokok 
Ajánlatkérő megvizsgálta, hogy ha a Kbt. szerinti nyílt eljárást indítana, akkor is csak egy ajánlattevő 
tudna ajánlatot adni, hiszen csak ő rendelkezik a jelen beszerzés tárgyát képező képzés lebonyolítására 
engedéllyel, így Ajánlatkérő álláspontja az, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása 
nem versenykorlátozó, nem sérti a Kbt. alapelveit, azonban a szerződés megkötése jóval rövidebb idő 
alatt realizálható, a tárgyalásokon kialakított végleges tartalomnak megfelelően. 
 
Mellékletek: 
1. számú melléklet:  Eljárást megindító Felhívás/Közbeszerzési Dokumentumok 
2. számú melléklet:  Tájékoztatás kérése „Új világ született – Az első világháború és a Párizs környéki 

békeszerződések tantárgyközi feldolgozásának lehetőségei” című, 575/78/2017 alapítási 
engedély számú akkreditált pedagógus-továbbképzés programja tekintetében 

3. számú melléklet:  A Prekog Alfa Szolgáltató és Tanácsadó Kft. tájékoztató levele 
4. számú melléklet:  Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszere nyilvántartása történelem és 

állampolgársági ismeretek témakörben 
5. számú melléklet:  Ajánlatkérő nyilatkozata az ECOBIO SYSTEM Kft., mint lebonyolító vonatkozásában 

 
Tisztelettel: 

 
 …………………………………………………… 

 Zágoniné Dabi Annamária 

 ügyvezető 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

 


