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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 „29 db 

egyedi művészeti alkotás (festmény) tulajdonjogának megszerzése” tárgyban indított  

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2020. szeptember 1. 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 „29 db egyedi művészeti alkotás (festmény) 
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 bemutatta, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező 29 darab 
festmény az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos tulajdonában van.  
 
Ajánlatkérő előadta, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (2) 
bekezdése alapján művészeti alkotásnak minősül különösen a festés útján vagy más 
hasonló módon létrehozott alkotás.  
 
Az Ajánlatkérő által csatolt művészettörténész, igazságügyi képszakértő által készített 
szakvélemény szerint a jelen eljárás tárgyát képező művek mindegyike eredeti, hiteles, a 
művész kitűnő kvalitású saját kezű alkotásai, melyek a magyar közgyűjteményi 
elhelyezéshez méltóak.  
 
Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés, mivel annak célja egyedi művészeti alkotás ajánlatkérő 
általi megszerzése, kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg. 
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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. szeptember 10. 

 
      A kiadmányozási jog a Közbeszerzési Hatóság Szervezeti és 

 Működési Szabályzatán alapul. 
 

a Közbeszerzési Hatóság elnöke 
nevében: 

 
 

dr. Szeiffert Gabriella 
osztályvezető, kiadmányozó 
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