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Pályázati felhívás – A NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. egyfordulós, 

nyilvános pályázatot hirdet az Iszkaszentgyörgy belterület 1 helyrajzi számú, természetben 8043 

Iszkaszentgyörgy, Rákóczi utca 1. szám alatti ingatlanon található Amádé-Bajzáth-Pappenheim-

kastély épületegyüttes részét képező, 1186,2 m2 alapterületű „Barokk szárny” és 1480 m2 

alapterületű kerthelyiségének bérleti szerződés útján történő hasznosítására és abban műtárgy, 

bútor kiállítási, valamint tárolási tevékenység folytatása céljából, továbbá kiegészítő jelleggel a 

kastély történetéhez illő kultúra népszerűsítése céljából. 

  

Pályázati Felhívás 

  

A NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.;  

(székhelye: 1113 Budapest, Daróczi út 3.) 

 

egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet 

a Iszkaszentgyörgy belterület 1 helyrajzi számú, 

természetben a 8043 Iszkaszentgyörgy, Rákóczi utca 1. szám alatti ingatlanon található Amádé-

Bajzáth-Pappenheim-kastély épületegyüttes részét képező, 1186,2 m2 alapterületű „Barokk 

szárny” és 1480 m2 alapterületű kerthelyiségének bérleti szerződés útján történő hasznosítására 

és abban műtárgy, bútor kiállítási, valamint tárolási tevékenység folytatása céljából, továbbá 

kiegészítő jelleggel a kastély történetéhez illő kultúra népszerűsítése céljából 

  

A pályázat célja az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 24. § (1) és 

(5) bekezdése alapján a jelen pályázati felhívásban és a tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) 

meghatározott feltételekkel, a Magyar Állam tulajdonában, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) tulajdonosi joggyakorlása alatt és a 

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kiíró, vagy Bérbeadó) 

vagyonkezelésében álló, a pályázat tárgyát képező helyiségek hasznosításának bérleti szerződés 

keretében történő átengedése. 

  

A Kiíró a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. § (10)-(18) 

bekezdésében, a Vtv. és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) 

kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. § (1) bekezdésében és 4. §-ában, továbbá ezen jogszabályok 

egyéb vonatkozó előírásaiban foglalt rendelkezések alapján 

  

egyfordulós nyilvános pályázat 

 

keretében a szerződéskötés napjától 5 évig tartó (továbbá az Nvtv. 11. § (10) bekezdésében foglalt 

lehetőség alapján és feltételek szerint további, legfeljebb 5 évre meghosszabbítható) határozott idejű 

bérleti szerződés útján kívánja bérbe adnia Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában, az MNV Zrt. 

tulajdonosi joggyakorlása alatt és a Kiíró vagyonkezelésében álló, a Iszkaszentgyörgy belterület 1 

helyrajzi számú, műemlék jogi jellegű, 8043 Iszkaszentgyörgy, Rákóczi utca 1. szám alatti 

ingatlanon található Amádé-Bajzáth-Pappenheim-kastély épületegyüttes (a továbbiakban: Kastély) 

részét képező, 1186,2 m2 alapterületű „Barokk szárny”-nak és 1480 m2 alapterületű 

kerthelyiségének (a továbbiakban együtt: Bérlemény), abban – a jó erkölcs szabályaiba nem ütköző és 
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a jogszabályi előírások szerint a nyertes pályázó (a továbbiakban: Bérlő) által beszerzett engedélyek 

alapján, az engedély előírásainak és a pályázat, valamint a pályázat mellékletét képező bérleti szerződés 

előírásainak megfelelően – műtárgy és bútor kiállítási, valamint tárolási kiállítási tevékenység 

folytatása céljából, továbbá kiegészítő jelleggel a kastély történetéhez illő kultúra népszerűsítése 

céljából.  

A Bérlemény per-, teher- és igénymentes.  

A Bérleményre vonatkozó részletes információkat a jelen Pályázati Felhívás 1. sz. mellékletét képező 

Tájékoztató tartalmazza. A Tájékoztatóban foglaltak előzetes tudomásul vétele a pályázati eljárásban 

való részvétel elengedhetetlen előfeltétele. Kiíró tájékoztatja a Pályázót, hogy amennyiben a 

Tájékoztatóban foglaltakat nem fogadják el, úgy érvényesen a pályázati eljárásban nem vehetnek részt.  

Bérbeadási/üzemeltetési feltételek: 

 

A. Rendes felmondás, felmondási idő 

 

A Kiíró rendes felmondás esetén 6 hónapos felmondási időt állapít meg mindkét fél részéről. 

 

B. Óvadék 

 

Kiíró a Bérlő fizetési kötelezettségei biztosítása céljából a szerződéskötést követő 5 

munkanapon belül a bérleti díjon felül egy havi bérleti díj összeget köteles megfizetni a Kiíró 

részére banki átutalással a Kiíró Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12094002-01272224-

00100005 számú bankszámlájára, melyen a Felek óvadékot alapítanak. A Kiíró a Ptk. 6:367 §-

a alapján – a Ptk. 5:106. § (2) bekezdésére is figyelemmel – rögzíti, hogy az óvadékon Kiíró – 

annak a fizetési számláján történő jóváíráskor – rendelkezési jogot szerez, tekintettel arra, hogy 

annak tárgya helyettesíthető dolog. Amennyiben az óvadék a fenti határidőig nem kerül 

jóváírásra Kiíró bankszámláján a fenti határidőig, úgy Kiíró a Bérleti Szerződést jogosult 

azonnali hatállyal felmondani. 

 

C. Egyéb feltételek 

A Bérlővel megkötésre kerülő, jelen Pályázati Felhívás 2. sz. mellékletét képező szerződésminta 

szerinti bérleti szerződés (a továbbiakban: Bérleti Szerződés) alapján a Bérlő az általa a 

Bérlemény területén végzett gazdasági tevékenység vonatkozásában minden, az ilyen 

tevékenységre irányadó, jogszabályokban és hatósági előírásokban szükséges engedélyekkel 

rendelkezni köteles és e kötelezettséget a közreműködőivel is betartatni köteles. A nyertes 

pályázó a tevékenységet akkor kezdheti meg, ha a szükséges engedélyeket beszerezte. Ezen 

kötelezettség a Bérleti Szerződés teljes hatálya alatt terheli a Bérlőt. Ezen feltételek megsértése 

esetén Kiíró a Bérleti Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.    

Figyelemmel a Bérlemény kiemelt kulturális jellegére, a Bérleményben jóerkölcsbe ütköző 

tevékenység nem folytatható, abban kaszinó vagy más szerencsejáték szervezésére vagy 

nyújtására irányuló üzlet, szórakozóhely, szexipari szolgáltatások nyújtására irányuló helyiség 

nem létesíthető. A Bérlemény és annak alkotórészét, tartozékát képező, Bérbeadó 

vagyonkezelésében, illetve adott esetben tulajdonában álló berendezési és felszerelési tárgyak 

fenntartásával, jókarbantartásával, azaz a jó műszaki állapot megőrzését elősegítő, vagy a 

kármegelőzésre, hibaelhárításra irányuló vagy rendeltetésszerű és biztonságos napi használatot, 

működést biztosító építési-szerelési munka, valamint az üzembiztonság megtartására irányuló 

rendtartási, tisztítási, javítási tevékenységgel kapcsolatos munkákat a Bérlő köteles elvégezni, 

elvégeztetni, azok költségét köteles viselni, továbbá kifejezetten tudomásul veszi, hogy ezen 

kötelezettség teljesítésének elmaradásából származó valamennyi kár megtérítéséért való 

felelősség a Bérlőt terheli. Ebben az esetben bármely építési tevékenységgel is járó munkálatok 

kizárólag a Bérbeadó és – szükség esetén – az MNV Zrt. mint tulajdonosi joggyakorló írásbeli 
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hozzájárulását követően végezhetőek. Ezen feltételek megsértése esetén Kiíró a Bérleti 

Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.  

A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérleményt – különösen, de nem kizárólag – barokk, 

rokokó, empire vagy biedermeier, de mindenképp a Kastély „Barokk szárnyához” illő, korhű 

stílusának megfelelően saját költségén berendezi, a berendezéshez szükséges ingóságokat 

biztosítja. A Bérleményben elhelyezett, Bérlő tulajdonában, vagy bármely jogcímen 

használatában álló műtárgyak, bútorok, egyéb ingóságokban bekövetkezett károkért a Bérbeadó 

semmilyen jogcímen nem felel, ezen ingóságokra vonatkozó biztosítási szerződés megkötése a 

Bérlő felelőssége. 

Tekintettel a Kastély második világháború idején betöltött diplomáciai szerepére és azt követően 

a kastély életét jelentősen meghatározó finn-magyar nemzetközi kapcsolatok egyedülálló 

jellegére a Bérlő kötelezettséget vállal a finn kultúra Bérleményben történő megjelenítésére.  

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Bérlemény kiállítási, tárolási célból történő használata körében 

a Bérlő köteles rendelkezésre állni – a Kastély történetének és az általa beszerzett kiállítási 

tárgyak alapos ismeretének birtokában – a Kastélyt megtekinteni szándékozó látogatók számára 

a bérleti jogviszonnyal érintett minden naptári év húsvétját követő első munkanap és szeptember 

30. napja közötti időszakban a Bérlő által előre meghatározott napokon és időpontokban – azzal, 

hogy ezen időszakon belül valamennyi pénteki, szombati és vasárnapi napokon a Bérlő által 

garantáltan – a Bérleményben legalább napi két alkalommal, magyar nyelvű tárlatvezetés 

tartására. E napokról és időpontokról a tárgyévre vonatkozóan, minden március 1. napjáig előre 

írásban köteles tájékoztatni a Bérbeadót. A tárlatvezetések száma nem lehet kevesebb évi 60 

tárlatvezetésnél, melyeket a nagyközönség előtt Bérlő köteles meghirdetni. A Bérlemény 

berendezésének, az abban elhelyezett és elhelyezésre kerülő műtárgyaknak védelme érdekében 

a Bérlemény kizárólag csoportosan, szervezetten látogatható. 

 

A fentiek szerint szervezett látogatásokon kizárólag az arra feljogosító jegy birtokában van 

lehetőség, mellyel összefüggő jegyértékesítésből származó bevétel a Bérbeadót illeti. A 

Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a jegyek értékesítése céljából biztosít pénztárgépet és 

annak kezeléséért felelős, megfelelő személyzetet. A Bérlő köteles biztosítani a Bérlemény 

területén a pénztárgép elhelyezését és az azt kezelő személyzet Bérlemény területén való 

tartózkodásának lehetőségét a fentiek szerint meghatározott időtartamra, ezen feladat 

ellátásához szükséges mértékében. 

A Bérbeadó fenntartja azt a jogát, hogy a Bérleményben jogosult rendezvények tartására, illetve 

annak alkalomszerű hasznosítására. A Bérbeadó a Bérlőt érintő rendezvény esetén jogosult a 

rendezvény megkezdése előtt legalább 15 nappal értesíteni a Bérlőt arról, hogy a rendezvény 

ideje alatt köteles zárva tartani. Bérbeadó egy hónapon belül legfeljebb 14 napra jogosult Bérlő 

zárva tartását előírni.  

A Bérlő köteles tűrni a Kastély épületének átfogó felújításával, helyreállításával, átalakításával, 

bővítésével és korszerűsítésével kapcsolatos munkák elvégzését.  

 

Amennyiben Bérlő egy rendezvény idejére, vagy a fentiek szerinti olyan építési munkálatok 

időtartamára, amelyek Bérlő rendeltetésszerű használatát akadályozzák, nem nyit ki, illetve nem 

használhatja a Bérleményt, úgy Bérlő a bérleti díj időarányos részével egyező összegű 

kompenzációra tarthat igényt. A kompenzációt az adott hónapot követő hónapban esedékes 

bérleti díjba számítják be a Felek.  

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Bérlemény, az annak történetéhez illő kultúra népszerűsítése 

céljából történő használatára, illetve hasznosítására Bérlőnek az alábbiak szerint van lehetősége. 

A Bérlő a használat tervezett megkezdése előtt legalább 15 nappal a Bérbeadóhoz írásban 

köteles a használat pontos időtartamának, jellegének a meghatározásával a használatot előzetes 

engedélyezés céljából bejelenteni. A fent meghatározott célból Bérlő kizárólag a Bérbeadó 
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esetenként megadott előzetes írásbeli hozzájárulása alapján jogosult a Bérleményt használni. A 

Bérbeadó indokolás nélkül jogosult a kérelmet elutasítani. A kérelem elfogadása esetén Bérlő 

az alap bérleti díjon felül többlet bérleti díj fizetésére köteles a Bérleti Szerződés bérleti díj 

megfizetésére vonatkozó pontjában meghatározottak szerint.  

A Bérlő a Bérleti Szerződés alapján – a Bérleti Szerződés megszűnésének esetére – a 

Bérleményből való kiköltözésére vonatkozó kötelezettségvállalását közjegyzői végrehajtási 

záradékkal ellátható közjegyzői okiratba köteles foglaltatni. A közjegyzői okiratba foglalás 

költségei szerződéskötés esetén a Bérlőt terheli.  

Rangsorolás szempontja: 

A Kiíró által a Bérleményre meghatározott Bérleti díj két részből tevődik össze.  

A Bérlemény kiállítási és tárolási tevékenység végzése céljából történő hasznosítására az alap bérleti 

díj minimálisan havi nettó – amelynél kisebb összegű pályázati ajánlat nem tehető – 100.000,- Ft, azaz 

százezer forint – ÁFA, azaz általános forgalmi adó nélkül számítva – havonta (a továbbiakban: Alap 

Bérleti Díj).  

A Bérlemény, annak történetéhez illő kultúra népszerűsítése céljából történő használatáért a Felek 

többlet bérleti díjat (a továbbiakban: Többlet Bérleti Díj) állapítanak meg (azokban az esetekben, 

amikor a Bérlemény fent meghatározott céllal alkalomszerűen használatra kerül). A többlet bérleti díj 

minimálisan megajánlható nettó – ÁFA, azaz általános forgalmi adó nélkül számított – díjtételeit az 

alábbi táblázat tartalmazza. 

  

A Bérleti Szerződés bármilyen módosítása csak kölcsönös megegyezéssel, írásban történhet, azzal, hogy 

a Bérleti Szerződés szerinti bérleti jogviszony alatt a bérleti díj vonatkozásában a Bérleti Szerződést a 

Felek kizárólag – közös megegyezéssel, írásban – annak összege emelésével módosíthatják. 

A Kiíró kijelenti, hogy a Bérleményre is kiterjedően üzemeltetési szerződés áll fenn a Bérbeadó és az 

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata mint üzemeltető között, mely alapján az üzemeltető köteles 

a közüzemi költségek megfizetésére. Erre tekintettel a Bérleti Szerződés szerint a Felek megállapodnak 

abban, hogy amennyiben a Bérleti Szerződés tárgyát képező bérleti jogviszony alatt az üzemeltetési 

szerződés bármely oknál fogva megszűnne, e tényről a Bérbeadó haladéktalanul tájékoztatja írásban a 

Bérlőt. A Bérleti Szerződésben a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezen Bérbeadói tájékoztatást 

követő 15 napon belül megállapodást kötnek a közüzemi költségek viselése vonatkozásában. 

A bérleti díjat a Bérlő, havi rendszerességgel, egy összegben, átutalással köteles megfizetni a Kiíró 

részére, számla ellenében a tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig.  A Kiíró halasztott vagy részletfizetést 

nem fogad el. 

A pályázatok elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési 

szempontok: 

Ceremónia 

beltéren/alkalom 

Ceremónia 

kültéren/alkalom 

Egyéb események 

beltéren /alkalom 

Egyéb események  

kütéren/alkalom 

Fotózás / 

alkalom 

50 főig  

50 fő 

felett 50 főig  

50 fő 

felett 50 főig  

50 fő 

felett 50 főig  

50 fő 

felett 

20.000 Ft 

65.000 Ft 

115.000 

Ft 65.000 Ft 90.000 Ft 40.000 Ft 60.000 Ft 30.000 Ft 50.000 Ft 
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Az Értékelő Bizottság a pályázatok felbontását követően megvizsgálja, hogy a pályázók a Pályázati 

Felhívásban meghatározott követelményeknek megfelelnek-e. Azon pályázót, aki a kiírt feltételek 

bármelyikének nem felel meg a hiánypótlást követően sem, a pályázati eljárásból - az indokul szolgáló 

okok jegyzőkönyvbe vétele mellett - ki kell zárni. 

Az Értékelő Bizottság – szükség esetén – egy alkalommal megadja a hiánypótlás lehetőségét a pályázók 

részére, 5 napos határidő megjelölésével (naptári nap). 

A Pályázati Felhívásban meghatározott követelményeknek megfelelő pályázók közül a Kiíró a 

pályázatokat a pályázatok rangsorolásakor a megajánlott havi nettó Alap Bérleti Díj mértéke 

alapján bírálja el. A pályázatot az érvényes pályázatot benyújtók közül a legmagasabb összegű 

ajánlatot benyújtó Pályázó nyeri. 

Pályázat tartalmi elemei, útmutató az ajánlat elkészítéséhez: 

A következő oldalakon találják azon mellékletek (nyilatkozatokat, adatlapok, stb.) meghatározását, 

amelyek az ajánlatok benyújtásához – illetőleg azok érvényességéhez – szükségesek.  Az ajánlatnak a 

fentiekre tekintettel legalább az alábbi iratokat (nyilatkozatokat, igazolásokat, más okiratokat) kell – 

lehetőleg a megadott sorrendben – tartalmaznia: 

 Okirat (nyilatkozat, igazolás, más okirat) megnevezése Minta szerinti melléklet 

meghatározása 

1. Ajánlati előlap 3.sz. melléklet 

2. Ajánlati adatlap 4.sz. melléklet 

3. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó elfogadja a 

jelen pályázati felhívásban a szolgáltatás teljesítésével 

szemben megjelölt követelményeket, továbbá a kötelező 

szerződéses elemeket. 

5.sz. melléklet 

4. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó átlátható 

szervezetnek minősül (államháztartásról szóló 2011.   évi 

CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 

alapján). 

6.sz. melléklet 

5. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázóval szemben 

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Vtv.) 25. 

§ (1) bekezdés a-f) pontjában foglalt kizáró okok nem állnak 

fenn. 

7.sz. melléklet 

6. Nyilatkozat az ÁFA körbe tartozásról / nem tartozásról 8.sz. melléklet 

7. Cégkivonat 30 (harminc) napnál nem régebbi 

(Cégbíróság/közjegyző által kiállított) (eredetiben vagy 

egyszerű másolatban); Egyéni vállalkozói igazolvány 

másolata, amennyiben már rendelkezik vele. Egyéni 

vállalkozói igazolvánnyal még nem rendelkező ajánlattevő 

esetében írásbeli kötelezettségvállalás arra, hogy 

nyertessége esetére az egyéni vállalkozó igazolványt 

megszerzi. 

 

8. A pályázónak továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a 

cégjegyzékben nyilvántartott adatait érintő változás-

bejegyzési eljárás van-e folyamatban vele szemben, 

amennyiben folyamatban van ilyen eljárás, úgy csatolnia 

9.sz. melléklet 
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kell a cégbírósághoz benyújtott változás-bejegyzési 

kérelmet és az annak érkezéséről szóló, a cégbíróság által 

megküldött igazolást. 

9. Gazdasági társaság pályázó esetén a pályázó cégjegyzésre 

jogosult azon képviselő(i) közjegyző által hitelesített aláírási 

címpéldányát, vagy jogi képviselő által hitelesített aláírás-

mintáját, aki a pályázatot, illetőleg az abban szereplő 

nyilatkozatokat aláírta, illetőleg aki a szerződés 

megkötésére jogosult. 

 

 

Pályázat benyújtása: 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 08. 14:00 óra 

A pályázat benyújtásának helye és módja: 

A Pályázók kötelesek ajánlataikat cégjelzés / feladó megjelölése nélküli zárt borítékban, magyar 

nyelven, a jelen Pályázati felhívásban foglalt alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően, írásban, 

legalább öt (5) példányban – ebből egy (1) példányt 

a)         minden tartalommal rendelkező oldalon eredetiben, cégszerű aláírással (magánszemélyeknél 

eredeti aláírással) illetve a meghatalmazott aláírásával, folyamatosarab gépelt vagy kézzel írt 

oldalszámozással (alszámok beszúrása nélkül) ellátva, (üres oldalakat áthúzva) és 

b)         roncsolás mentesen (/ állagsérelem nélkül) nem bontható módon, valamint   

c)         zsineggel összefűzve, vagy kötött formában, 

a jelen Pályázati Felhívásban megjelölt, annak közzétételétől a pályázat benyújtására nyitva álló 

határideje lejártáig, postai úton vagy személyesen, a képviseletre jogosult személy vagy meghatalmazott 

útján a Kiíró Iratkezelési Osztályára (cím: 1113 Budapest, Daróczi út 3.) benyújtani. 

A borítékon fel kell tüntetni: 

- a címzést, 

- a pályázat tárgyát, 

- a „Ajánlat” kifejezést, 

- az illetékes szervezeti egység nevét (Üzemeltetési Igazgatóság), 

- valamint a következő feliratot: „A küldemény a bontás meghatározott időpontjáig nem nyitható 

fel!”. 

A pályázatot tartalmazó lezárt csomagon vagy borítékon egyéb felirat, cégjelzés vagy feladó nem 

szerepelhet. 

Amennyiben a pályázat személyes benyújtása során meghatalmazott jár el, a meghatalmazását teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással, gazdálkodó szervezet nevében eljáró 

képviselő képviseleti jogosultságát pedig cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal köteles igazolni.  

A postai úton megküldött pályázatnak a Kiíró címére (1113 Budapest, Daróczi út 3.) még a pályázat 

benyújtására előírt határidő lejárta előtt be kell érkeznie. 

Az ajánlatok beérkezését az átvevő személy által kiállított átvételi elismervény bizonyítja. 

A személyesen benyújtott pályázat átvételét a Kiíró munkatársa átvételi elismervénnyel igazolja. A 

pályázatok személyes benyújtására munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:10 óra és 16:00 óra 
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között, pénteken 8:10 óra és 14:00 óra között, van lehetőség, a Kiíró címén (amely egyben a székhelye 

is). 

Amennyiben a pályázat benyújtásának határideje lejártát követően érkezik a megjelölt címre, a Kiíró az 

elkésett pályázatokat jogosult felbontani és azt a pályázó részére visszaküldeni, azzal a tájékoztatással, 

hogy a pályázat – annak elkésettsége okán – a pályázatok értékelésénél nem vehető figyelembe. 

A pályázat benyújtásával vagy egyéb, a nyilvános pályázati eljárással kapcsolatos küldemények postai 

feladásából származó valamennyi kockázatot (pl. késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, 

elvesztése stb.) a Pályázó viseli. 

A formanyomtatványokban megfogalmazott szövegre vonatkozó kézírással vagy más módon tett 

kiegészítés nem lehetséges. 

 

Ajánlati kötöttség: 

Az ajánlattételi határidő lejártát, azaz 2021. február 08. napját követően a benyújtott pályázatok csak 

a Kiíró felhívására módosíthatók, a megajánlott havi nettó bérleti díj azonban nem módosítható és a 

módosított pályázati ajánlatnak is meg kell felelnie a jelen Pályázati Felhívásban meghatározott 

valamennyi feltételnek. Ennek keretében Kiíró többek között az esetlegesen hibásan benyújtott 

mintanyilatkozatok helyesbítésére hívhatja fel a pályázót. 

A Pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlattételi határidő eltelt. 

A Pályázó ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejártától számított 60 

(hatvan) napig kötve van, kivéve, ha a Kiíró ezen időponton belül a pályázat nyertesével szerződést 

köt, a jelen Pályázati Felhívást a Vhr. 34. § (3) bekezdése szerint visszavonja, vagy a pályázatot 

eredménytelennek minősíti. 

Amennyiben Kiíró a pályázat elbírálási határidejét meghosszabbítja, a Pályázó ajánlati kötöttsége 

annak függvényében meghosszabbodik. 

 

Az ajánlatok felbontása: 

A határidőben beérkezett pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékokat a Kiíró Értékelő Bizottsága 

az ajánlattételi határidő lejártát követő 2 munkanapon belül bontja fel, amelyről jegyzőkönyvet 

készít. A bontáson a Kiíró képviselői lehetnek jelen. 

Kiíró a pályázatokat az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napon belül bírálja el, és állapítja 

meg a pályázat eredményét, amelyet valamennyi pályázóval az elbírálást követő 8 napon belül 

írásban közöl. A határidőbe a hiánypótlás időtartama nem számít bele. 

 

A Kiíró fenntartja jogát, hogy: 

- az ajánlattételi határidő lejártát megelőző tizedik napig valamennyi Pályázó haladéktalan írásbeli 

értesítése mellett a jelen Pályázati Felhívást módosítsa vagy a Pályázati Felhívást az ajánlattételi 

határidő letelte előtt visszavonja, 

- az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlattételi határidőt meghosszabbítsa, 

- a Vhr. 41. § (6) bekezdésében foglalt esetekben a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, 

- a Bérlő, illetve a nyertes pályázó visszalépése vagy vele szemben valamely kizáró ok a 

szerződéskötésig történő felmerülése esetén a Vhr. 41. § (4) bekezdése alapján, a Kiíró – új pályázat 

kiírása helyett – a Bérleti Szerződés ilyen okból történő megszűnésétől számított 30 (harminc) napon 
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belül jogosult felajánlani a pályázatok értékelésénél a soron következő helyezett részére, hogy a nyertes 

pályázó által megajánlott feltételekkel a Kiíróval Bérleti Szerződést kössön, 

- a Bérleti Szerződés tekintetében, ha a szerződésbe bérbeadóként másik személy vagy szervezet lépne 

be, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerződés-átruházásra 

vonatkozó szabályai szerint jogosult kezdeményezni Bérlő felé, hogy a Bérleti Szerződésbe maga 

helyett a szerződéses jogutód belépjen, és Bérlő hozzájárulása esetén jogosult a Bérlővel együtt Bérleti 

Szerződés ennek megfelelő módosítására, 

- figyelemmel arra, hogy a jelen Pályázati Felhívás a Kiíró részéről nem minősül 

kötelezettségvállalásnak, a Bérleti Szerződés megkötését a nyertes pályázóval indokolás nélkül 

megtagadja, amellyel kapcsolatban a pályázó kártérítési, kártalanítási igénnyel Kiíróval szemben nem 

élhet, 

- ha a Pályázó az Nvtv. 3. §-a alapján nem átlátható, vagy a Vtv. 25. § és 25/A. §-ai alapján kizáró ok 

alá esik vagy később beállott következmény folytán már nem minősül átláthatónak vagy később merül 

fel kizáró ok és a pályázati eljárás még nem zárult le, akkor a Pályázó pályázatát Kiíró – a kizáró ok 

felmerülésére hivatkozással – érvénytelenné nyilvánítja, a Bérleti szerződés megkötését követően pedig 

a Kiíró – az átláthatóság igazolása vagy a kizáró ok fenn nem állásának igazolására irányuló felhívás 

eredménytelenségét követően – a Bérleti Szerződés felmondására jogosult. 

A Kiíró jogfenntartó nyilatkozata alapján tett intézkedése miatt a Pályázó kártérítési igény 

előterjesztésére nem jogosult. 

  

Érvényes a pályázat, ha: 

- megfelel a jelen Pályázati Felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek; 

- azt (az esetlegesen szabályszerűen meghosszabbított) ajánlattételi határidőben nyújtották be, a pályázat 

postai úton történő megküldése esetén a pályázat az ajánlattételi határidő lejártáig a Kiíróhoz 

megérkezett; 

- a pályázat tartalmazza a jelen Pályázati Felhívásban foglalt tartalmi előírásokat és ahhoz valamennyi, 

a jelen Pályázati Felhívásban meghatározott melléklet csatolásra került, 

- a Pályázó a pályázatot a jelen Pályázati Felhívásban részletezett formai előírásoknak megfelelően 

nyújtja be, 

- a Pályázó a Vhr. 42. §-a alapján megfelel az összeférhetetlenségi szabályoknak, 

- a Pályázóval a jelen Pályázati Felhívásban foglalt kizáró okok egyike sem áll fenn, és nem került sor 

a Pályázónak a pályázati eljárásból történő kizárására, 

- a Pályázó – amennyiben ilyen meghatározásra került a jelen pályázati felhívásban – úgy a jelen 

Pályázati Felhívásban foglalt pénzügyi, gazdasági és műszaki, szakmai alkalmassági kritériumoknak 

megfelel.  

Hiánypótlásra a Pályázati dokumentációban meghatározott esetekben, a Kiíró felhívására van 

lehetőség, Kiíró felhívására vonatkozó hiánypótlás esetén az ajánlattételi határidő lejártától, egyébként 

a Kiíró erre irányuló felhívásától – a felhívás átvételének időpontjától - számított legfeljebb öt 

munkanapon belül. A hiánypótlás az ajánlat elbírálásra kerülő tartalmi elemeit nem érintheti, nem 

módosíthatja. Amennyiben a hiánypótlás ezzel ellentétes, akkor az, az ajánlati kötöttség megsértésének 

minősül és az ajánlat érvénytelenné nyilvántartására kerül sor. 

Érvénytelen a pályázat, ha az az érvényességi feltételeknek részben vagy egészben, a hiánypótlást 

követően sem felel meg. Az érvénytelen pályázat a pályázatok értékelésénél nem vehető figyelembe. 
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Érvénytelen a pályázati eljárás, ha a pályázatok elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat 

megsértették, valamelyik résztvevő az eljárás tisztaságát vagy valamely Pályázó érdekeit súlyosan sértő 

cselekményt követett el, illetve, ha valamelyik résztvevő vagy az érdekkörébe tartozó más személy a 

pályázat titkosságát megsértette. 

A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos minden költség a Pályázókat terheli. 

A Kiíró a pályázók számát a pályázatok bontásáig, az ajánlatok tartalmát a döntéshozatalig köteles 

titkosan kezelni, arról felvilágosítást sem kívülállóknak, sem a pályázaton részt vevőknek nem adhat. 

A pályázati felhívás a www.nöf.hu honlapon közzétételre kerül. 
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1. sz. melléklet 

TÁJÉKOZTATÓ 

A kastélyépület rövid leírása: 

A kastély legrégebbi részét 1735-ben építtette Amadé Antal, a keleti mellékszárnyat és a kaput pedig 

Amadé Tádé építtette 1764-ben. A központi épület alapja valószínűleg egy 18. századi kastély lehetett. 

1800-ban a kastély a Bajzáth József veszprémi püspök tulajdonába került, aki 1820-ban jelentős 

építkezésekbe fogott. A főszárny két végét bővítette oldalirányban, klasszicista stílusban. 1840 körül a 

park felőli homlokzat nyílásai új kőkeretet, kaptak, melyek terveit valószínűleg Langmasy Mihály 

építőmester készítette. 1870-ben Bajzáth József unokaöccsének lányának házassága révén került a 

Pappenheim grófok birtokába a kastély, jelentős átépítése gróf Pappenheim Siegfriednevéhez kötődik 

1904 és 1909 között, melynek költségeit felesége, Károlyi Erzsébet hozománya fedezett. Elbontották a 

nyugati mellékszárnyakat, és helyükre egy emeletes, gazdag kőszobrászati díszítésű neobarokk épületet 

építettek, díszes ablak- és erkélyrácsokkal, az emeleti ablakok fölött kőfejekkel, a középrizalit fölött 

alakos szoborkompozícióval. A kastély végleges formáját a XX. század elején nyerte el Gabriel Seidl 

építész tervei alapján. A Pappenheim család egészen a második világháború végéig birtokolta a kastélyt, 

utána kórház, menekültszállás, Beszkart üdülő, az '50-es években munkásszálló volt. A kastély felújítása 

1985-ben kezdődött, restaurálták falfestményeit is 1995-ben. A neobarokk épületrészben általános 

iskola működik. Az Iszkaszentgyörgy 1 helyrajzi számú ingatlan – melyen a kastély található – tulajdoni 

lapján 45164/1991 határozatszám alatt műemléki jogi jellegre vonatkozó tény került feljegyzésre.  

Bérlemény műszaki leírása: 

Bérlemény területe:  

• Épület: 1 186,2 m2 

Helyiségenkénti bontás: 

 

Épületrész Szint Helyiség m2 

Barokk szárny Földszint Helyiség 18,32 

Barokk szárny Földszint Mosdó 12 

Barokk szárny Földszint Szoba 30,6 

Barokk szárny Földszint Szoba 51,2 

Barokk szárny Földszint Szoba 11,8 

Barokk szárny Földszint Szoba 5,8 

Barokk szárny Földszint Szoba 9 

Barokk szárny Földszint Szoba 5,8 

Barokk szárny Földszint Szoba 8,3 

Barokk szárny Földszint Szoba 24,9 

Barokk szárny Földszint Szoba 33,2 

Barokk szárny Földszint Szoba 23,9 

Barokk szárny Földszint Szoba 35,5 

Barokk szárny Földszint Szoba 26,8 

Barokk szárny Földszint Szoba 50,5 

Barokk szárny Földszint Szoba 55,7 

Barokk szárny Földszint Folyosó 6,2 

Barokk szárny Földszint Folyosó 9,1 
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Barokk szárny Földszint Szoba 50,5 

Barokk szárny Földszint Szoba 22,9 

Barokk szárny Földszint Szoba 55,7 

Barokk szárny Földszint Szoba 20,5 

Barokk szárny Földszint Szoba 20,5 

Barokk szárny Földszint Szoba 15,1 

Barokk szárny Földszint Folyosó 24,1 

Barokk szárny Földszint Szoba 1,4 

Barokk szárny Földszint Szoba 13,6 

Barokk szárny Földszint Folyosó 2,5 

Barokk szárny Földszint Helyiség 13,6 

Barokk szárny Földszint Mosdó 5,8 

Barokk szárny Földszint Mosdó 4,4 

Barokk szárny Földszint WC 1,6 

Barokk szárny Földszint WC 1,2 

Barokk szárny Földszint WC 1,3 

Barokk szárny Földszint Bejárat 24,1 

Barokk szárny Emelet Szoba 22 

Barokk szárny Emelet Szoba 22 

Barokk szárny Emelet Szoba 30,8 

Barokk szárny Emelet Szoba 53 

Barokk szárny Emelet Szoba 97,5 

Barokk szárny Emelet Szoba 5,7 

Barokk szárny Emelet Szoba 23,1 

Barokk szárny Emelet Szoba 27,7 

Barokk szárny Emelet Szoba 25,8 

Barokk szárny Emelet Lépcső 26 

Barokk szárny Emelet Szoba 15,7 

Barokk szárny Emelet Szoba 15,1 

Barokk szárny Emelet Folyosó 23,5 

Barokk szárny Emelet Szoba 9 

Barokk szárny Emelet Folyosó 5,6 

Barokk szárny Emelet Mosdó 4,4 

Barokk szárny Emelet WC 4,9 

Barokk szárny Emelet Zuhanyozó 4 

Barokk szárny Emelet Szoba 16,6 

Barokk szárny Emelet WC 3,4 

Barokk szárny Emelet WC 3,5 

Barokk szárny Emelet Mosdó 6,1 

Barokk szárny Emelet Lépcső előtér 26,3 

Barokk szárny Emelet Terasz 17,1 
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Földszint alaprajz (zölddel jelölt terület) 
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Emelet alaprajz (zölddel jelölt terület)
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• Kert: 1 480 m2 

 

 
 

A Bérleti díj nem tartalmazza a közüzemi költségeket, illetve nem tartalmazza a Bérleménnyel 

kapcsolatos fenntartási. jókarbantartási munkák költségeit, melyek munkák különösen, de nem 

kizárólagosan: 

- Bojler karbantartás 

- Mosdók, WC -k és azok felszerelését karbantartani 

- Beltéri ajtókat és zárakat karbantartani 

- Ablakokban szükség esetén üveget pótolni 

- Izzócseréket elvégezni 

- Egyéb, napi szintű használat során jelentkező javításokat, cseréket megtenni 

- villámvédelmi felülvizsgálat 

- érintésvédelmi felülvizsgálat 

- tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat 

- az ingatlanok előtti járdaszakasz, valamint az ingatlan területén belül a szükséges 

mértékű köztisztasági és csúszásmentesítés tevékenység 

- az épület udvarának tisztántartása és megvilágítása 

- az épület szükség szerinti téliesítése 

- kaszálás, gyom és parlagfűírtás 

- fák, bokrok metszése, veszélyes állapotú fák kivágása 

- szemétszállítás, hulladék elszállítása 

- folyamatos rovar és rágcsálóírtás 

- elektromos hálózat karbantartása 

- vízvezeték, szennyvízcsatorna karbantartása 

- ázások, csőtörések megszüntetése, a tetőn elmozdult cserepek helyreigazítása 

- esővíz levezető csatornák tisztítása 

 


