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 Iktatószám: HNT-00203/03/2022 
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 az EXPO 2025 Magyarország Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Oszakai Világkiállítás 

felhasználási jog” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. december 14. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési 
Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít 
„Oszakai Világkiállítás felhasználási jog” tárgyban. 

Ajánlatkérő 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 kizárólagos jogok védelme, valamint műszaki-technikai 
sajátosságok miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő igazolta 
az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos jogának fennállását a beszerzés tárgya és 
időtartama tekintetében. 

Ajánlatkérő előadta, hogy a Kormány tárgyalta és a 2025. évi Oszakai Világkiállításon megvalósítandó 
magyar pavilon főbb jellemzőiről szóló 2465/2022. számú határozatában (a továbbiakban: Határozat) 
egyetértését fejezte ki abban, hogy a magyar pavilon épülete a lebegés illúzióját keltő koncepció szerint 
valósuljon meg. 

Jelen eljárás tárgya – a Határozat szerinti koncepció megvalósításához kapcsolódó – találmányok műszaki 
megoldásai felhasználási/hasznosítási jogának területi és időbeli korlátozással történő megszerzésére, 
valamint a kiállítási tárgyak lebegését imitáló műszaki megoldás alkalmazásával működő vitrin 
meghatározott időre szóló bérletére irányul. 

Ajánlatkérő nyilatkozata és a becsatolt dokumentumok alapján megállapítható, hogy a jelen beszerzés csak 
és kizárólag olyan feladatokat foglal magában, amelyekre az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
kizárólagos joga, valamint a műszaki-technikai sajátosságok fennállnak, valamint amely feladatok 
ellátásához szükséges az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos jogának fennállása. Az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő nyilatkozatában megerősítette, hogy a beszerzés tárgya 
vonatkozásában kizárólagos joga áll fenn a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt. 

http://www.kozbeszerzes.hu/
mailto:kapcsolat@kt.hu


2 

1026 Budapest, Riadó u. 5.    1525 Pf. 166.      www.kozbeszerzes.hu      Tel.: +36 1 882 8500        kapcsolat@kt.hu 

Ajánlatkérő a reális alternatíva hiányának körében úgy nyilatkozott, hogy beszerzési igénye innovatív egyedi 
vizualizációs módot, lebegést imitáló megjelentést kölcsönző műszaki megoldásokra irányul. Továbbá 
Ajánlatkérő előadta, hogy nincs másik gazdasági szereplő, aki az Ajánlatkérő által elvárt egyedi vizualizációs 
élményt nyújtó műszaki megoldásokat tudná biztosítani az általa alkalmazott technológiával és elérhetővé 
tehetné a magyar pavilon építészeti stratégiai koncepciójában foglaltakat. 

A fentiekből megállapítható, hogy Ajánlatkérő részére nem létezik más, reális alternatíva beszerzési 
igényének kielégítésére, valamint a verseny hiánya nem annak következménye, hogy Ajánlatkérő a 
közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg.  

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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