
 

1026 Budapest, Riadó u. 5.    1525 Pf. 166.      www.kozbeszerzes.hu      Tel.: +36 1 882 8640        kapcsolat@kt.hu 

Iktatószám: HNT-00183/05/2021/ 
Ügyintéző: dr. Flek Lívia 

 

 

Döntés 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról 

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) 103. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Miskolci Szakképzési Centrum, mint 
ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „A Miskolci Felnőttképző eszközeinek megvásárlása” 
tárgyban indított  

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2021. október 20. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési 
Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (4) bekezdése d) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást 
indít „A Miskolci Felnőttképző eszközeinek megvásárlása” tárgyban. 

Ajánlatkérő – a hiánypótlást követően – a Kbt. 103. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatta a 
Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának 
alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat. 

Ajánlatkérő előadta, hogy fenntartásába tartozik a Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Technikum, 
amely a Miskolc 4251/B/2. helyrajzi számon, természetben a 3530 Miskolc, Soltész Kálmán utca 10. 
szám alatt található épületegyüttesben működik. A műhelyépület Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tulajdonát képezi, ahol 2009-től működik a Miskolci Felnőttképző Nkft. 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 24/2021 (VIII.13.) számú határozatával 
döntött arról, hogy a műhelyépület Ajánlatkérő ingyenes vagyonkezelésébe kerüljön. Az 
önkormányzati határozat alapján az ingyenes vagyonkezelésbe adást Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, valamint a Miskolci Szakképzési 
Centrum által 2017. augusztus 10. napján megkötött Vagyonkezelési Szerződés 2021. október 27. napján 
aláírt 3. számú módosításával foglalta szerződésbe. 

Ajánlatkérő előadta, hogy a Miskolci Felnőttképző Nkft. működése veszteséges lett, ezért a tulajdonos 
Miskolc Holding Zrt. a megszüntetése mellett döntött és 2021. március 01. napjával megindította a cég 
végelszámolását. A végelszámolás során döntöttek a Miskolci Felnőttképző Nkft. jelentős darabszámú 
szakképzési, oktatási eszközei és berendezései értékesítéséről. 

Ajánlatkérő szakértői értékbecsléssel alátámasztva bemutatta, hogy az eszközöket és berendezéseket a 
piaci ár 64%-os árán tudja beszerezni a végelszámolás alatt álló ajánlattételre felhívott Miskolci 
Felnőttképző Nkft.-től, ami kivételesen kedvező feltételnek minősül. 

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. 
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Kelt: az elektronikus aláírás tanúsítványában rögzített időpontban  

 
Tisztelettel: 

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

 
a Közbeszerzési Hatóság elnöke 

nevében és megbízásából: 
 
 
 

dr. Szeiffert Gabriella 
Hatósági Ellenőrzési Osztály 
osztályvezető, kiadmányozó 

helyett 
 
 
 
 

Hellné dr. Varga Anita 
Közszolgálati és Támogató Főosztály 

főosztályvezető 
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