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 Iktatószám: HNT-00186/05/2022 
Ügyintéző: dr. Ferge Péter 

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 Magyar Corvin-lánc Testület, mint ajánlatkérő (a 
továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Művészeti alkotások tulajdonának megszerzése” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. november 24. 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 
„Művészeti alkotások tulajdonának megszerzése” tárgyban. 

Ajánlatkérő – hiánypótlást 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 alkotások Ajánlatkérő 
általi megszerzése – kizárólag egy gazdasági szereplővel köthető meg, amelyet Ajánlatkérő 
ajánlattételre hívott fel. 

Ajánlatkérő megfelelő dokumentumokkal igazolta, hogy a beszerzendő műalkotások tulajdonjoga 
az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőt illeti, így az azok feletti rendelkezési jogosultsága 
megállapítható. 

Ajánlatkérő előadta, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés h) és m) 
pontja szerint szerzői jogi védelem alá tartozik az irodalom, a tudomány és a művészet minden 
alkotása. Ilyen alkotásnak minősül különösen – többek között – a festés és a szobrászat útján 
létrehozott alkotás, valamint az iparművészeti alkotás. 

A benyújtott szakértői vélemények alapján megállapítható, hogy a jelen beszerzés tárgyát 72 db 
művészeti alkotás képezi. 

A rendelkezésre bocsátott dokumentumok – különösen a bemutatott szakértői állásfoglalás – 
alapján megállapítható, hogy az Ajánlatkérő jelen eljárás során egyedi művészeti alkotásokat kíván 
beszerezni. 
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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. 

Kelt: az elektronikus aláírás tanúsítványában rögzített időpontban 

Tisztelettel: 

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

a Közbeszerzési Hatóság elnöke 
nevében: 

 

dr. Szeiffert Gabriella 
Hatósági Ellenőrzési Osztály 
osztályvezető, kiadmányozó 
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