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Döntés 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról 

 

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 103. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy 

az MNB-Ingatlan Kft., mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „18 db 

egyedi alkotás tulajdonjogának megszerzése” tárgyban indított  

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2020. augusztus 12. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a 

Közbeszerzési Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pontja alapján hirdetmény 

nélküli tárgyalásos eljárást indít „18 db egyedi alkotás tulajdonjogának megszerzése” 

tárgyban. 

 

Ajánlatkérő - a hiánypótlási felhívást 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, mivel annak célja egyedi művészeti alkotás 

ajánlatkérő általi megszerzése, kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel, az 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő csatolta az 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő - kizárólagos tulajdonjogát igazoló - 

nyilatkozatát a művészeti alkotások tulajdonjogáról. 

 

Az Ajánlatkérő által csatolt igazságügyi képszakértő által készített szakvélemény szerint 

a beszerezni kívánt festmények olyan művész alkotásai, aki nem csak a magyar kulturális 

térben foglal el kiemelkedő helyet, hanem a nemzetközi színtéren is számtalan esetben – 

egyéni, valamint tematikus kiállításokon, illetve komoly szakmai reputációval 

rendelkező képzőművészeti vásárokon – évtizedek óta képviseli hazánkat.  
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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. 

Budapest, 2020. augusztus 24. 

 
 

A kiadmányozási jog a Közbeszerzési Hatóság Szervezeti és 
 Működési Szabályzatán alapul. 

 
a Közbeszerzési Hatóság elnöke 

nevében: 
 
 
 

Hellné dr. Varga Anita 
mb. főosztályvezető, kiadmányozó 
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