
A fel szá mo ló hir det ménnyel kap cso la tos egyéb köz le mé nye:
Az ér té ke sí tés re az áfa-tv. meg fe le lõ ren del ke zé sei az irány adó ak.
A pá lyá zat le bo nyo lí tá sá ra a Cstv., a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let, a 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let és az EÉR Fel hasz ná lói

Sza bály za ta az irány adó.
Az elõ vá sár lá si jog gya kor lá sa ér de ké ben a fel szá mo ló fel hív ja az ér de kel tek fi gyel mét ar ra, hogy a jog gya kor lá sá ra irá nyu ló

szán dé ku kat a pá lyá za tok be nyúj tá si ha tár ide jé ig írás ban je lent sék be. A fel szá mo ló fel hív ja az elõ vá sár lá si jo go sul tak fi gyel mét,
hogy a Cstv. 49/C. § (3) be kez dé se ér tel mé ben elõ vá sár lá si jog nyi lat ko za tu kat a nyil vá nos ér té ke sí tés so rán vagy azt kö ve tõ en, a fel -
szá mo ló fel hí vá sá nak kéz hez vé te lét kö ve tõ tíz na pon be lül írás ban te he tik meg. Az elõ vá sár lá si jog gya kor lá sá ra vo nat ko zó nyi lat ko -
zat el ma ra dá sa vagy ha tár idõn tú li meg té te le ese tén a fel szá mo ló úgy te kin ti, hogy az elõ vá sár lá si jo go sul tak elõ vá sár lá si jo guk kal
élni nem kívánnak.

Az en ged mé nye zé si szer zõ dést a pá lyá zat ki író ja ál tal meg bí zott ügy véd ké szí ti el meg fe le lõ díj el le né ben (a vé tel ár 0,5%-a,
 minimum 500 000 Ft), ame lyet az aján lat te võ kö te les vi sel ni.

A fen ti va gyon ele mek rõl ké szí tett ten der fü zet az aláb bi lin ken ér he tõ el:
https://eer.gov.hu/pa lya zat/P844994/te te lek.pdf

* * *
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