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• Mit mond a jog? 

Beszerzés, közpénzen 

INTERJÚ 7 

Gyulay Endre szeged-csanádi megyés püspököt ismét alelnökévé vá-
lasztotta a Magyar Püspökkari Konferencia. A testület keretében ő az, 
aki a rendszerváltás utáni magyar egyház egyik leghosszabbra húzó-eght 
dó ügyével, az egyházi ingatlanok visszaadásával foglalkozik. 

• Gyulay Endre ismét 
a püspökkari kanferencia alelnöke 

A kor emberéhez szólni 

- Nagyon valószínű, hogy a szentatya jövóre eljön 
Pannonhalmára. (Fotó: Schmidt Andrea) 

Ez év má jusá tó l 
van közbeszerzés i 
törvényünk, amely 
a gazdálkodás szá-
mos szereplőjét érin-
ti. A törvény alapve-
tő alkalmazási felté-
teleit foglaljuk össze 
a Házi Jogtanácsadó 
segítségével. 

A közbeszerzés kifejezés 
ál ta lában a közpénzekke l 
gazdálkodó szervezetek be-
szerzéseit jelenti. A törvény 
meghatározza, hogy milyen 
jogügyleteket, illetve tevé-
kenységeket kell beszerzé-
sen érteni, és mely szerveze-
tek beszerzéseire ig^z az / 
hogy közpénzből valósulnák' 
meg. A közbeszerzés fogal-
mát még egy tényezővel le-
het behatárolni: annak rögzí-
tésével, hogy milyen értékű 
beszerzés minősüljön közbe-
szerzésnek. A közbeszerzé-
seket ugyanis szigorú szabá-
lyok szerint, az ajánlattevők 
versenyeztetése alapján kell 
lebonyolítani. Ez bizonyos 
érték fölöt t megtakar í tás t 
eredményez, de vannak költ-
ségkihatásai is. A mindenko-
ri értékhatár meghatározása-
kor kettős szempontnak kell 
érvényesülnie: egyfelől a be-
szerzések minél nagyobb há-
nyadára ki •kell terjednie a 
versenyeztetést, nyilvános-
ságot, preferenciákat biztosí-
tó törvénynek: másfelől - te-
kintettel a közbeszerzési el-
járás időigényes, költséges 
jellegére - a kevésbé jelen-
tős, kisebb összegű beszer-
zésekre nem célszerű kiter-
jeszteni a törvény hatályát, 
mivel az el járás költségei 
nem lennének arányban a 

Bakonyi Tibor épí tész-
mérnököt, noha nem Szege-
den született, úgy tűnt, fiává 
fogadta a város, amelynek 
lakója házassága révén lett, 
1967-ben. Mint a megyei ta-
nácsi tervező vállalat mérnö-
két jól ismerték a kiállítások, 
premierek látogatói: nélküle 
alig zajlott megnyitó az al-
földi városban. Szaktudásá-
nak, fantáziájának, igényes-
ségének emlékét maradandó 
alkotásai őrzik a vidéken: az 
általa tervezett vásárhelyi, 
makói, szentesi épületeket 
fölsorolni is sok. Szellemi 
öröksége azonban nem me-
rül ki ennyiben: fe lesége, 
Anikó, hagyatékának meg-
szállott gondozója fáradhata-
ta t lan munkáva l küzdö t t 
azért, hogy fiatalon, 1982-
ben elhúnyt féije kutatómun-
kájának eredményeit is meg-
őrizze az utókornak. Eltökélt 
szándéka volt, hogy a Lech-
ner Ödönről, az árvíz 100. 
évfordulója alkalmából ren-
dezett kiállításról szóló köte-
te mellett megje lente t i a 
Magyar Edét és a szecesszi-
ót bemutató, kéziratban szin-
tén elkészült, képekkel il-
lusztrált könyvet is. 

Hosszas k i l incse lések 
után 1989-ben az Akadémiai 
Kiadó jóvoltából megjelent 
magyar nyelven a könyv, 
amely megismertette az ol-
vasókkal a századfordu ló 
Szegedének, a szecessziónak 
kiemelkedő alkotóját. Ma-

f e l h a s z n á l á s h o z f ű z ő d ő 
ésszerűsítési szempontokkal. 

A közbesze rzé s tárgya 
szerinti eltérő értékhatárokat 
1996. december 31-i ha-
tállyal a törvény átmeneti 
rendelkezései tartalmazzák. 
Ezek szerint a közbeszerzés 
értékhatára: 

- árubeszerzés esetén: 10 
millió forint; 

- építési beruházás ese-
tén: 20 millió forint; 

- építési műszaki terv ké-
szítése esetén: 5 millió fo-
rint; 

- szolgáltatás megrende-
lése esetén: 5 millió forint; 

- építési beruházás esetén 
az előminősítési kötelezett-
i g • 

tekintetében: 200 millió 
forint. 

Mivel az értékhatárok az 
éves költségvetési törvények 
rendelkezései szerint változ-
hatnak, mindig a beszerzés 
megkezdésekor hatályos ér-
tékhatárok irányadók a tör-
vény tárgyi hatálya alá kerü-
lés szempontjából. A közbe-
szerzés értékén a beszerzés 
megkezdésének időpontjá-
ban annak tárgyáért általá-
ban kért, illetve kínált - álta-
lános forgalmi adó nélkül 
számí to t t - l egmagasabb 
összegű el lenszolgáltatást 
kell érteni. 

A közbeszerzési értékhat-
árok alatti értékű beszerzé-
sek tekintetében a törvény 
személyi hatálya alá tartozó 
szervezetek versenyeztetés 
nélkül, „szabadon" köthet-
nek szerződést, vagy eljár-
hatnak a törvény szabályai 
szerint, ez utóbbi esetben 
egyben vállalva a törvényből 
eredő kötelezettségeket is. 
(MTI Press) 

gyar Edét, akinek életműve 
megha tá rozó nyomot ha-
gyott Szeged építészetének 
képén. Messze vidékekről 
még ma is csodájára járnak 
szakemberek és a szépség 
laikus hívei a híres, Tisza 
Lajos körúti Reök-palotá-
nak, amely azóta már - az 
Agrobank jóvoltából - meg-
újult állapotában, régi pom-

• Püspök úr, az egyházi 
ingatlanok visszaadását 
kimondó 1991-es törvény 
tíz évet adott az épületek 
átadására. Közben kide-
rült, hogy ez a vártnál 
lassabban megy, és újabb 
problémák is vannak. 
Változtat-e az egyház a 
visszaigénylés menetén? 
- Május végén Horn mi-

niszterelnök úr tárgyalásra 
hívta meg a történelmi egy-
házak vezetőit; a téma az in-
gatlan- visszaigénylés prob-
lémája volt. Az ország ne-
hézségeit is szem előtt tartva 
átcsoportosítottuk az igény-
léseinket. Két részre bontot-
tuk a dolgot: az egyik típusú 
visszatér í tés esetében to-
vábbra is ingatlanokat, kész 
épü le teke t szere tnénk 
visszakapni; a törvény ebben 
az esetben 10 év határidőről 
beszél. A másik rész viszont 
célirányos pénzbeli térítés 
lenne; az épületek jó részét 
amúgy is rossz állapotban, 
f e l ú j í t á s né lkül kapnánk 
vissza, amennyiben a vissza-
térítés 10 évig halogatódik. 
Az egyháznak nem volna 
pénze valamennyit egyszerre 
felújítani. Magunk építtet-
nénk tehát új ingatlanokat, s 
ehhez közvetlenül mi kap-
nánk meg a pénzt. A tárgya-
lások során a pénzbeli térítés 
haladékát 20 esztendőben 
állapítottuk meg. Ha tehát 
minden a megbeszélés sze-
rint marad, akkor úgy is tör-
ténik m a j d v i s sza té r í t é s , 
hogy a kárpótlási pénzt az 
épületek jelenlegi tulajdono-
sai - legtöbbször az önkor-
mányzatok - kapják meg, de 

pá jában díszlik „a lófará-
nál." Magyar Ede kezenyo-
mát őrzik a szegedi utcák 
más gyöngyszemei is, mint a 
Tábor utcai Goldschmidt pa-
lota, a Feketesas utcai Scháf-
fer palota, az Ungar-Mayer 
ház a Kárász utca és a So-
mogyi utca sarkán, a refor-
mátus palota vagy a Jósika 
utcai, Vitéz utcai lakóház. 

úgy is, hogy az egyházak 
cé l i r ányos kö l t ségve tés i 
pénzből maguk építkezné-
nek. Természetesen mindezt 
fokozatosan, és annak ará-
nyában, ahogy a költségve-
tés képes lesz pénzt szoríta-
ni. 

# Ehhez törvénymódosí-
tás kell... 
- Mi, a magunk részérói 

megállapodtunk a miniszter-
elnökkel. Az 1991-es tör-
vény, persze még érvényben 
van, és nyilván, módosítani 

Bakonyi Tibor építészet-
történeti jelentőségű köny-
vének 2 500 példánya egy-
kettőre elfogyott. A spanyol 
Gaudi bravúros homlokzat-
megoldásaira, erkélyeire em-
lékeztető, díszes épületeket 
megörökítő kötet különös ér-
deklődést keltett a városba 
látogató idegenekben is. Ez 
késztette Anikó asszonyt ar-
ra, hogy szponzorokat keres-
ve ismét nyakába vegye az 
országot, hogy angol nyel-
ven, színes fotókkal illuszt-
rá lva is meg je l en t e s se a 
könyvet. Sikerrel pályázott 
Az építés fejlődéséért Ala-
pítványnál, a Nemzeti és a 
Szeged Kulturális Alapnál, 
valamint a megyei közgyű-
lés művelődési bizottságá-
nál. Az eredmény: a Gyors-
jelentés Kiadónál egy hó-
napja napvilágot látott az 
igényes kivitelű, kivételes 
esztét ikai é lményt nyúj tó 
könyv. Kubinszky Mihály 
előszavával. Fekete György-
nek és Koczor Györgynek a 
Reök palota „föltámadásá-
ról" szóló kiegészítő tanul-
mányáva l , a sze rző és 
Szeghy Andor színes fotói-
val kiérdemli a leghozzáér-
lőbb szakemberek elismeré-
sét csakúgy, mint az építé-
szeti szépségek iránt érzé-
keny laikusokét. 

A könyv a csaknem elfe-
ledett Magyar Ede biográfiá-
jával egyértelmű nyeresége 
az építészszakmának, s nye-
resége , igényes r ek l ámja 
Szegednek. 

Ch. Á . 

kell, vagyis a dolgot nem le-
het még véglegesen megol-
dottnak tekinteni. 

• Úgy tudom, a püspök-
kari konferencia foglal-
kozott az 1996-os ma-
gyarországi pápalátoga-
tással is. 
- Most már nagyon való-

színű, hogy a szentatya jövő-
re eljön Pannonhalmára, az 
apátság alapításának ezredik 
évfordulóján rendezett ün-
nepségekre. Az is lehetsé-
ges, hogy Győrben, vagy va-

Több mint három hónapja 
r eménykedünk a szeren-
csénkben, s ugyanennyi ideje 
szidjuk a Szerencsejáték Rt-t, 
hogy biztos valami susmus 
van a dologban, amiért még 
mindig, az egyszerű halandó-
nak csillagászati összegre, 
halmozódik a pénz. Egyesek 
tudni vélik, hogy ez ki van 
találva, így van beállítva a 
számsorsolás t végzó gép. 
Addig halmozódik a nyere-
mény, amíg akkora összeg 
nem lesz, hogy az állam nem 
létező személyeket produkál-
va „kiveszi a manit". A ha-
mis hírek mindig a tájékozat-
lanságból fakadnak. Ezért ke-
restem meg Siska Andrást, a 
Szerencsejáték Rt. 3-as Szá-
mú Területi Igazgatóság ve-
zetőjét, hogy tisztázzuk a lot-
tóval kapcsolatos találgatásokat. 

• Meddig halmozódik a 
nyeremény? Hogyan ke-
zelik a beérkező tippeket, 
szelvényeket? - tettem fel 
az első kérdést a közel-
múltban beiktatott igazga-
tónak. 

- A Szerencsejáték Rt. 
mindig az érvényben lévő 
törvényhez és a saját üzletpo-
litikájához igazítja a játék-

lahol másutt - Pannonhalma 
ugyanis szűk ehhez - közös-
ségi szentmise lesz őszentsé-
ge részvételével. Nem dőlt el 
viszont, hogy magyarországi 
látogatása erre az egy napra 
korlátozódik-e majd, vagy 
hosszabb, két-három napos 
lesz. 

• A püspökkari konfe-
rencia oktatásügyről is 
tárgyalt. Ami a hitoktató-
képzést illeti, az hírlik, 
hogy ön előbb-utóbb ka-
tolikus tanítóképzőt sze-
retne Szegedre. Milyen 
formában képzeli ezt el, a 
hittudományi főiskolán, 
vagy a tanárképző főisko-
lán? 
- A Hittudományi Főis-

kola nemrég kapta meg az 
egyetemi afiliációját, vagyis 
alkalmas az egyetemi - ba-
ca laurea tus i - képzés re . 
Most, hogy az iskolai hitta-
nártól az egyetemi végzett-
ségű papig és hittanárig tel-
jessé lett a fokozatok sora, a 
legalsó fokozatot szeretnénk 
megerősíteni: a tanító-hitok-
tatóit. Úgy képzeltük, a Ju-

szabályokat. Négy évvel ez-
előtt vezettük be a halmozó-
dást, aminek értelmében az 
52. hétig növekedhet a pénz. 
Ez hírül sem azt jelenti, hogy 
közben a szabályokon nem 
lehet változtatni. Figyelembe 
vesszük a fogadók javaslatait 
is. Ami pedig a beérkezett 
lottószelvényeket illeti, a cég 
olyan részébe kerülnek, aho-
vá még a vezérigazgató sem 
léphet be, s minden egyes 
műveletet közjegyző jelenlé-
tében végeznek el. A cégünk-
nek nagyon rossz lenne, ha 
manipulálná a játékot. Min-
denki megnyugodhat, hogy 
egy olyan rendszer alapján 
gyűjtjük a tippeket, sorsolunk 
és értékelünk, amely a vilá-
gon ma a legkorszerűbb. 

hász Gyula Tanárképző Fő-
iskola el indítaná a képzés 
pedagógiai szakmai részét, 
mi pedig hozzáadnánk a ka-
tolikus részét. Ha minden jól 
megy, jövő szeptemberben 
szeretnénk elindítani. Egyelő-
re azonban csak egyet len 
20-30-as tanulócsoporttal, s 
ez még nem alkalmas arra, 
hogy önálló főiskola legyen. 
Amúgy épü le tgondunk is 
lenne, hiszen az egykori ta-
nítóképző épületében jelen-
leg a Csonka János Szakkö-
zépiskola működik. 

• Püspök úr, néhány hó-
nap eltelt az egyházme-
gye domaszéki zsinata 
óta. Milyen visszhangja 
volt a zsinatnak a hívek 
között? 
- Akik részt vettek a zsi-

naton, sok mindent elmond-
tak az ottani munkáró l ; a 
visszahallott vélemények el-
ismeróek voltak. De a követ-
kező hetekben nyomtatot t 
formában is meglesz a zsina-
ti határozat, és akkor sokkal 
többen ismerhetik meg mun-
kánk eredményét teljes egé-
szében. Mindenesetre azok, 
akik más egyházmegyéből 
j ö t t e k , d icsé r ték a zs inat 
döntéseit és hangvételét. Én 
is úgy érzem, megragadtuk 
azt, amit szerettünk volna: a 
ma korához szólni és a jövő-
be nézni. 

S. P. S. 

• A nyeremény összegé-
vel egyenes arányban 
emelkedik a játékkedv is? 
- Hetente ö tszázalékos 

forgalomnövekedés tapasz-
talható. Azonban még meg-
közelíteni sem tudjuk a há-
rom évvel ezelőtti csúcsot, 
amikor be kellett vezetni a 
biankó szelvényeket. Akkor 
22 millió szelvénynek volt 
gazdája, most 9.5 millió fogy 
hetente. Egyébként igen ne-
hezen győzzük a munkát , 
mert a nagy roham mindig a 
hét végén van. Pénteken és 
szombaton az összes hadra 
fogható dolgozó a „fedélze-
ten" van, de még (gy sem 
tudjuk elkerülni a sorban ál-
lást. 

Süli József 

A Kisteleki ÁFÉSZ M e z ő g a z d a s á g i Á r u h á z á b a n 
nyírségi (kisvárdai) 

UT-1 fémzárolt vetöburgonya 
fo lyamatosan kapható: 

Des i re , K l e o p á t r a f a j t á k b a n . K i s f rakc ió : 6 8 F t / k g . 
N a g y f r a k c i ó : 6 2 F t / k g . É r d e k l ő d n i : 

K is te lek, Kossutb u. 4 0 . Te le fon: 6 2 / 3 6 4 - 3 8 0 . 

Könyv Magyar Edéről - angolul 

Kevesebbet fizet majd a lottó is. Az eddigi tízzel szemben ugyanis jövöre 
a nyereményalap 16 százalékára emelik a sorsolásos és totalizatőr játékok 

adóját, míg a bingó hét százalékkal járul hozzá a költségvetéshez. 

• Még nyolc hónapig 
halmozódhat az ötös pénze 

Nem jár „csúcson" 
a lottóforgalom 

A Reök-palota körbalkonja 


