
 

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

Iktatószám: HNT-00100/06/2022 
Ügyintéző: dr. Nagy Dávid 

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 Táncművészeti Egyetem, mint ajánlatkérő (a 
továbbiakban együtt: Ajánlatkérő) „Tervezési szolgáltatás beszerzése” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. május 10. 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 „Tervezési 
szolgáltatás beszerzése” 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 kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy, az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő igazolta az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
kizárólagos jogának fennállását a beszerzés tárgya és időtartama tekintetében. 

Ajánlatkérő indokolásában előadta, hogy a Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnázium (2017. február 
01. napjától Magyar Táncművészeti Egyetem) új épületének teljeskörű tervezési munkáira az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplő, mint tervező (a továbbiakban: tervező) 2001-ben kötött tervezési szerződést. A 
tervezési szerződés eredményeként jött létre az új épület (Bp. XIV. Kolumbusz u. 87-89.) teljeskörű terve. 

Ajánlatkérő bemutatta, hogy a 2001-ben létrejött tervek (a továbbiakban: eredeti tervek) vonatkozásában a 
szerzői- és vagyoni jog kizárólagos jogosultja az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő. 

Ajánlatkérő beszerzési igénye a „Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és 
készségfejlesztése RRF-2.1.2-21 projekt” keretében tervezési szolgáltatás beszerzése a Magyar Táncművészeti 
Egyetem 1145 Budapest, Columbus utca 87-89. szám alatti, 29803/4 hrsz.-ú „C” jelű épülete vonatkozásában. 
Ajánlatkérő a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatásának indokaként előadta, hogy a 2001-ben 
létrejött – építési engedélyeztetési és kiviteli – eredeti tervek továbbtervezése/továbbterveztetése 
tekintetében felhasználási szerződéssel, jogosultsággal nem rendelkezik, az eredeti tervek tekintetében a 
szerzői jogok a tervezőt illetik meg, így – mivel jelen eljárás tárgya éppen az eredeti tervek továbbtervezésére, 
új engedélyezési és kiviteli tervezési tevékenység beszerzésére irányul – a jelen eljárás eredményeként 
létrejövő szerződést kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet, a tervező képes 
teljesíteni. 

Jelen eljárás tárgya, azaz a meglévő C-épület teljes körű energetikai korszerűsítése, a kapcsolódó építési 
munkálatokkal együtt az eredeti tervek új építési engedélyezési és kiviteli továbbtervezését igényli. 
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A reális alternatíva hiánya körében Ajánlatkérő szakvéleménnyel igazolta, hogy jelen közbeszerzés tárgya 
szerinti tevékenység nem valósítható meg az eredeti tervek nélkül, azok a jelen beszerzési igény 
kielégítéséhez elengedhetetlenek és nélkülözhetetlenek. 

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 az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben és 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 és megbízásából: 

Dr. Szeiffert Gabriella 
Közszolgálati és Támogató Főosztály 

Hatósági Ellenőrzési Osztály 
osztályvezető, kiadmányozó 
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