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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 „17 db 

egyedi művészeti alkotás (festmény) tulajdonjogának megszerzése” tárgyban indított  

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2020. szeptember 21. 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 „17 db egyedi művészeti alkotás (festmény) 

tulajdonjogának megszerzése” tárgyban. 

 

Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés, mivel annak célja egyedi művészeti alkotás 

ajánlatkérő általi megszerzése, kizárólag egy, az ajánlattételre felhívott gazdasági 

szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő csatolta az ajánlattételre felhívott gazdasági 

szereplő - kizárólagos tulajdonjogát igazoló - nyilatkozatát a művészeti alkotások 

tulajdonjogáról. 

 

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.  
 

Ajánlatkérő előadta, hogy a művészeti alkotásokat igazságügyi szakértői vélemény 

alapján kívánja megvásárolni. A szakvélemény szerint a beszerezni kívánt festmények 

Maurer Dóra, a kortárs magyar képzőművészet nemzetközileg legismertebb, 

legmagasabbra értékelt alkotójának festményei. Művei iránt folyamatos az érdeklődés, a 

világ legfontosabb kánonképző múzeumai is rendelkeznek tőle festményekkel, ezért 

okkal feltételezhető, hogy a műveinek ára tovább emelkedik. Népszerűségét tovább 

növeli az a tény is, hogy oeuvre-je pontos alapossággal feldolgozásra kerültek az elmúlt 
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évtizedben. Az életmű átláthatósága, precíz dokumentáltsága sokban hozzájárult ahhoz, 

hogy az egyik legkeresettebb kortárs alkotónkká váljon. A beszerezni kívánt 

műalkotások darabjai 1990-től napjainkig terjedő időszakban készültek, jellemzően a 

„posztmodern” vagy „új festészeti fordulatot” követően. A munkákra általánosságban 

az ezredforduló előtti évtizedben kibontakozó konceptuális szellemiségű non-figuratív 

festői gondolkodásmód jellemző. 

 

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 23. 

 
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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