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AZ ENSZ FELESLEGESSÉ VÁLT ESZKÖZEI  
ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK GYAKORLATA 

(Esettanulmány) 

Ébert László1 

Bevezetés 

Az „Egyesült Nemzetek” meghatározás magától az USA akkori 
elnökétől, Franklin Delano Roosevelttől származik. 1942. január 01-i 
nyilatkozatában már 26 ország írta alá azt az okmányt, melyben köte-
lezettséget vállaltak a II. világháborúban a harc folytatására a ten-
gelyhatalmak ellen. 

Végül is az Egyesült Nemzetek Szervezetét 50 ország alapította 
meg és hivatalosan 1945. október 24-én jött létre. 

Röviden az ENSZ céljait az alábbiakban lehet meghatározni: 

• A nemzetközi béke és biztonság fenntartása; 

• A nemzetek között a népeket megillető egyenjogúság és önren-
delkezési jog elvének tiszteletben tartásán alapuló baráti kapcso-
latok fejlesztése; 

• Nemzetközi kapcsolatok létesítése, a nemzetközi gazdasági, 
szociális, kulturális és humanitárius problémák megoldása, va-
lamint az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tisztelet-
ben tartásának előmozdítása érdekében; 

• Az egyes nemzetek által e közös célok elérése érdekében kifej-
tett tevékenység központjává válás2. 

A fentiekben meghatározott nemes célok mennyire és milyen mó-
don valósultak meg, azt meghatározni nem ennek a rövid munkának a 

                                                      
1 Ébert László okl. közgazdász-mérnök, a ZMNE doktorandusza. 
2 Alapvető tények az ENSZ-ről, Kiadó: Magyar ENSZ társaság, 1998., 28. old. 
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feladata. Tény azonban, hogy a föld az ENSZ megalakulása óta számta-
lan esetben volt a teljes pusztulás határán, de ezt a határt senki sem lép-
te át. „Szerencsére” a háborúk megmaradtak a regionális fegyveres 
összecsapások szintjén még akkor is, ha a szembenálló feleket a nagy-
hatalmak támogatták háborújuk megvívásában.  

A háborúk így vagy úgy befejeződtek, pusztulást, szegénységet és 
nyomort hagyva maguk mögött. Ugyanakkor hasonló helyzetet hagyott 
maga mögött több természeti, és ipari katasztrófa is. Ahhoz, hogy ezek 
a szerencsétlen területek, államok újból talpra álljanak az ENSZ haté-
kony segítségére volt szükség. Az 1997-1998-as becslések szerint erre 
az időszakra 50 millió ember kényszerült otthonát elhagyni, és csupán 
ebben az évben 800 millió USD-t fordítottak a segélyezésre. Ez pedig 
horribilis mennyiségű anyagot, eszközt, stb. jelentett. 

Jelen rövid munka minden témát és kérdést felölelni nem tud, ki-
zárólag a segélyezésből visszamaradó, fel nem használt anyagok, esz-
közök értékesítésére szorítkozik. 

A. Az értékesítendő áru keletkezése 

A konfliktusok lezárásában, leállításában sikeresen működő 
ENSZ az idő múlásával szembetalálta magát azzal a ténnyel, hogy 
egyre hatékonyabban kellett részt vennie a konszolidációs folyamat-
ban. Mind az igények felmérésében, mind pedig a lebonyolításban, a 
szakosodott szervezetei végezték a munkát, úgy mint az UNICEF, 
UNHCR, UNDP és a WFP3. A tapasztalat azt mutatta, hogy az ENSZ 
tagállamai készek voltak a segítség nyújtására. Persze „segítség és se-
gítség” között nagy különbség volt. Amíg a kongói polgárháború ide-
jén4 a nagyhatalmak a szembenálló feleknek közvetlenül fegyvert, lő-
szert szállítottak, addig az ENSZ a fegyverszünetet és a megbékélést 
erőltette, és élelmiszer segélyt, tisztálkodó és fertőtlenítő eszközöket, 
anyagokat szállított. A kambodzsai és a Dél-Szláv válság idején, pedig 
a segélyek már az állam működő képessége helyreállításának elérését 
biztosító infrastrukturális eszközök szállítására is irányultak. 

                                                      
3 UNICEF: ENSZ Gyermekalap; UNHR: ENSZ Menekültügyi Főbiztosság, 
UNDP: ENSZ Fejlesztési Program; WFP: Élelmezési Világprogram. 
4 Más néven „Biafra-i” válság. 
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A hosszú évek tapasztalatából leszűrhető, hogy a háborúk utáni 
helyreállításhoz, vagy a természeti katasztrófák felszámolásához az 
ENSZ tagállamai szívesen nyújtottak segélyt, különös tekintettel arra, 
ha ráadásul a közgyűlés még külön határozatot is hozott a kérdésben. 

A segélyként szétosztandó eszközök, anyagok, berendezések be-
szerzése, valamint a helyszíni apparátust működtető infrastruktúra 
létrehozása két módon történt: 

1. A segély lebonyolítását végrehajtó szakosodott szervezet a 
saját felmérése és adatai alapján megrendelte az eszközö-
ket, stb. az ENSZ New-Yorki gazdasági hivatalán keresz-
tül, melynek a pénzügyi fedezetét, a tagállamok által befi-
zetett hozzájárulás képezte. 

2. A tagállamoknak az adott kampányra vonatkozó pénzügyi 
vagy áru-felajánlást tettek. A pénzügyi felajánlás külön 
számlára került és csak az adott célra volt felhasználható. 
Áru felajánláson kívül szolgáltatás felajánlás is volt, pl. a 
segély helyszínre való eljuttatása. 

Mára kiderült, hogy az igények reális szintjének felmérése, a 
szükségletek megállapítása nem a valóságot tükrözte. Gyakorlatilag 
szinte minden esetben a kampányok lezárása után rendkívül nagy 
mennyiségű anyag és eszköz maradt meg.  

Ha az egyes kampányok időben és térben nem estek túl messze 
egymástól, akkor a „maradékok átcsoportosításával” lehetett raciona-
lizálni a készlet-gazdálkodást, de ez sem hozott minden esetben sikert. 
Hiszen itt már az ivóvíztől, tartós élelmiszereken és konténereken át a 
gépjárműig és aggregátorokig a skála nagyon széles volt.5 Sok esetben 
a támogatott ország fogadni sem tudta a segélyt! A készletek csökken-
tésének két útját választották: 

a.) A maradékot a megsegített ország állami, kormányzati, 
egyházi, stb. szervezetei részére odaajándékozták;6 

b.) Vagy az ország vállalkozói, stb. részére értékesítették. 
                                                      

5 A Dél-Szláv válsághoz több 500-1250 kVA teljesítményű konténeres áramel-
látó berendezést szereztek. Ezen kiváló eszközök használhatósága rendkívül 
korlátozott, ott ahol üzemanyaghiány van. Ugyanakkor egy ilyen diesel aggre-
gát egy 5-8000 fős falu áramellátását képes biztosítani huzamos időn keresztül. 
6 Ilyen esetben számtalanszor az „ajándék” a fekete-piac árualapját gazdagítot-
ta! 
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Hogy az a.) vagy a b.) változatot választja-e a készletek felett ren-
delkező hivatalnok, a döntést minden esetben egy alapos piac- és gaz-
dasági-politikai elemzés előzte meg. A következményeket még így sem 
lehetett sok esetben előre látni. A rendelkezésre álló információk sze-
rint a döntések közül az a.) variáns szinte kizárólag csak élelmiszerek 
esetében történt meg. Az egyéb javak vonatkozásában a hivatalnokok 
ilyen döntést szinte sohasem hoztak. 

Végül is a készletek felhalmozódtak. Az elhúzódó válsághelye-
ken7 lévő eszközöket újabbakra, jobbra vagy hatékonyabbra kellett 
cserélni. A lecserélések is csak növelték az elfekvő eszközök mennyi-
ségét. 

Miután a készletek ide-oda szállítása, őrzése, állagmegóvása na-
gyon sok pénzbe került, ezért az ENSZ New-Yorki Gazdasági Hiva-
tala úgy döntött, hogy a felgyülemlett javakat értékesíteni kell.8 

B. Az értékesítésre kijelölt árualap megteremtése 

Miután az ENSZ New-Yorki Gazdasági Hivatal a rendelkezésre 
álló adatok alapján úgy döntött, hogy  értékesíti az elfekvő, de még 
(bármilyen, akár újra hasznosítható hulladék színvonalú) árualapot ké-
pező javakat, kiadták az utasítást, hogy mindent a kijelölt központi bá-
zisra kell szállítani. Így a bázisra beérkezett anyagok a következők vol-
tak: 

• Tartós, hosszú tárolási időt tűrő élelmiszerek; 

• Tisztító- és fertőtlenítő eszközök (vödör, seprű, kefe, lavór, 
stb.), és ezek használatához szükséges anyagok, pl. klórmész, 
szappan, stb.; 

                                                      
7 Sinai félsziget; Ciprus; Gollan fensík; Angola; Irak; Szomália, stb., stb. 
Bosznia-Hercegovina; Horvátország. Számtalan egyéb „rövidebb” határidejű 
tevékenység is volt, melyek időtartama az 1-2 évet nem haladta meg. 
8 Jelen cikk további része az ENSZ Eszék-i és Zágrábi - inkurrencia raktá-
rai megismerését és az ottani alkalmazottakkal folytatott személyes munkán 
alapul. 
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• Tartós fogyasztási cikkek, mint hűtőgép, fűtő-aggregát, kályha, 
rádió, televízió, videó-magnó, walky-talky berendezések, mag-
netofonok, bútorok, állványok; 

• Konténerek: szállító; iroda; mosdó- szaniter konténerek; konté-
nermozgató targoncák; 

• Járművek (dzsipek, teherautók, köztük üzemanyag- és ivóvíz-
szállítók, személyautók) járműfelszerelés, alkatrész, gumikere-
kek; 

• Motorkerékpárok, motorkerékpár felszerelés, gumi; 

• Diesel és benzinüzemű aggregátok,  1,5 kVA-től 1250 kVA tel-
jesítményig; 

• Biztonság-technikai anyagok, úgy mint zár, lakat, szögesdrót, 
kerítéselem, őrtorony (fém), óvóhely tűbingek; 

• Egyéb fogyasztási cikkek, mint lámpaizzó, takaró, evőeszköz, 
étkészlet, ceruza, radír, füzet, stb. 

Néhány példa a mennyiségekre, a pontosság igénye nélkül: 

- konténerek:  kb. 4,5-5000 db 20’-as konténer. 

- gépjármű:  kb. 350-400 db. 

- motorkerékpár: 400 db 125 cm3-250 cm3 Yamaha és 
Kawasaki tip. 

- aggregátok: 200 db 1,5 kVA Honda benzines áram-
fejlesztő, 30 db kVA. 

 diesel aggregát, 25 db 75 kVA diesel 
aggregát. 

    5 db 500 kVA aggregát, stb. 

- gumikerekek:  6 db 20’-as konténer. 

- stb. 

Az értékesítés árualapjához hozzátartozott az is, hogy amennyiben 
az eszközök/anyagok konténerben voltak, maga a tároló konténer is az 
árualap része lett. 
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C. Az értékesítés folyamata 

1. Az értékesítés kiinduló feltételei: 

a.)  Az a terület, ahol az árut összegyűjtötték az ENSZ részére kor-
látozott időtartamra átadott telephely, „ideiglenes területen kí-
vüli jogokat” élvező státusszal. 

b.)  Az összes értékesítésre szánt áru tételes nyilvántartása a telep-
hely gazdasági vezetésénél és New Yorkban történt. A „köny-
vi” érték meghatározása New Yorkban történt, függetlenül at-
tól, hogy az áru milyen állapotban volt, illetve mekkora a 
tényleges piaci forgalmi értéke9. 

c.)  Mivel a két telep területen kívüliséggel, azaz „vám-szabad” te-
rületi jogokkal rendelkezett, rendkívüli figyelmet kellett fordí-
tani az ezen követelményből származó szabályok betartására. 

d.)  A „könyvi” értéken való értékesítést az ENSZ amerikai alkal-
mazottai végezték, míg a későbbi aukciót, már egy szerződéses 
vállalkozó végezte, az ENSZ megbízásából. 

2. Az értékesítés végrehajtása: 

2.1. Az értékesítés I. fázisa 

Ezen fázisban az értékesítés „érték-alapját” a könyvi „marad-
vány”-érték képezte. A maradvány értéket10 az eredeti beszerzési ár11 
75 %-ban határozták meg. 

Az értékesítés ezen szakasza „meghívásos” módon történt, nyilvá-
nos közzététel nélkül, a telephelyen lévő amerikai ENSZ alkalmazottak 
vezetésével. 

                                                      
9 Ennek eklatáns példája, hogy egy lakókonténert, melyben kézigránát robbant 
fel és félig szétszakította a „könyvi” értéken 2700 $-on tartottak nyilván, holott 
a valóságos értéke a súlya alapján kalkulált hulladék vas értékének, tehát né-
hány száz $-nak felelt meg. 
10 Angolul: residual-price. 
11 Angolul: purchase price. 
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Aki valamilyen módon tudomást szerzett12 a lehetőségről, annak 
módja volt a telephely vezetésénél bejelentkezni, igényét közölni. 

Az érdeklődők az árut megtekinthették, válogathattak, a kiválasz-
tott árut lefoglalhatták. 

Ha az érdeklődő, a „könyvi, tehát maradvány” értéken, vagy az 
alatt 5-10 %-kal tett ajánlatot, akkor a helyszínen lévő amerikai alkal-
mazottak döntöttek az ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról. Ha vi-
szont az ajánlat értéke mínuszban a 10 %-os eltérést meghaladta, ennek 
az eldöntése már New Yorkban történt. 

(A „könyvi-maradvány” értéken többnyire csak kis volumenű vá-
sárlás valósult meg, pl. 1-2 gépkocsi, televízió, videó magnó, 1 láda 
szappan, 1 zsák mosópor, stb.).13 

Amennyiben az ajánlatot elfogadták az eladó garantálta az áru 
sértetlenségét és azt, hogy másnak az árut nem adják oda. A vevőnek 
72 órán belül az ENSZ által meghatározott számlára az ellenértéket át 
kellett utalnia. Semmilyen haladékot, késedelmet nem fogadtak el. Ha 
ilyen bekövetkezett, akkor a szerződés semmissé vált, a céggel vagy 
magánszeméllyel többet semmilyen tárgyalást nem folytattak. 

A pénz átutalása után a vevőnek 1 hét állt rendelkezésre, hogy a 
horvát hatósággal a vám, ÁFA, stb. ügyeket elintézze, mert az árut, 
csak ezek rendezése után lehetett kivinni a telephelyről. 

Ez az u.n. I. fázis relatíve nem volt hosszú időtartamú. A készle-
tek teljes körű létrehozása befejezésétől számítva kb. 3-3,5 hónapig tar-
tott. 

Ma már megállapítható, hogy ez az u.n. I. fázis csak az esetenkén-
ti még legjobb vagy annak tűnő minőségű maradékok kicsemegézésére 
volt jó, nem pedig a tényleges nagy mennyiségű áru értékesítésére. Az 
ok pedig a reális piaci ár és a nyilvántartási, azaz óhajtott eladási ár kö-
zötti különbségben rejlett. 

                                                      
12 Az orosz őrség információja alapján Moszkvából többször mentek érdeklő-
dők a járművek megtekintésére, és vételére. 
13 A Cseh kormány megvette az összes 75 kVA-es szinte vadonatúj diesel agg-
regátot. Az ügyletet New Yorkban hagyták jóvá. 
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2.2. Az értékesítés II. fázisa 

Gyakorlatilag kb. 3,5 hónap után kiderült, hogy az I. fázisban a 
nagy mennyiségű árutól megszabadulni nem sikerült, beindították a 
II. fázist: 

a.)  Mindenekelőtt az ENSZ Gazdasági Hivatal meghirdetett egy 
nemzetközi tendert az „értékesítő megbízott, aukciót levezető” 
személy pozíciójának elnyerésére. 

A pályázati felhívást az ENSZ központi kiadványaiban, valamint a 
környező országok központi napilapjaiban tették közzé. A pályázatra 
jelentkezőnek az alábbiakat kellett bizonyítani: 

• Kellően ismeri és jártas a nemzetközi kereskedelem feltételei-
ben; 

• Ismeri az árverések – aukciók – rendjét, szabályait, végzett már 
ilyen feladatot; 

• A cég pénzügyileg kellően stabil, a nemzetközi pénzügyi világ-
ban megfelelő referenciákkal rendelkezik; 

•  A munka elvégzéséhez kellő személyi és infrastrukturális ala-
pokkal bír; 

• Rendelkezik – vagy meg tudja kapni – az ENSZ bázist befogadó 
ország hatóságától a szükséges munkavállalási engedélyt; 

• Ismeri a helyi törvényeket, szabályokat, szokásokat; 

• Rendelkezik akkora tőkével, hogy a feladat végrehajtásának a 
végéig – fedezze az ügylettel kapcsolatos összes költséget. 

A pályázónak jogában állott előzetesen megtekinteni a telepeket 
(az árualapot), felmérni a lehetőségeket, fényképeket, videó felvételt 
készíteni. A pályázónak – ha pozitív döntést hozott – ajánlatában a 
fentiekben megkövetelt bizonylatok és nyilatkozatok mellett javaslatot 
kellett tennie arra, hogy: 

• A feladatot (árverést, árueladást, a terület „kitakarítását”) meny-
nyi idő alatt tudja elvégezni; 

• Mekkora garantált bruttó árbevételt biztosít az üzletből az 
ENSZ részére; 
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• Garanciát kellett adnia (biztosítás formájában) arra, hogy a te-
vékenységének ideje alatt felel mindennemű kárért (tűz, lopás, 
rongálás, baleset, stb.); 

• Az árut mindaddig a nem adja ki vevőnek, míg hitelt érdemlően 
nincs igazolva, hogy a vevő a befogadó ország hatóságánál ren-
dezte a vám, ÁFA, stb. kérdéseket és tudomásul veszi, hogy 
ezért anyagilag felel; 

• Tudomásul veszi, hogy az áru az árverést megelőzően, illetve 
alatt, a nyertes részére történő átadásig, nem lesz az árverést 
végző tulajdona; mindvégig az ENSZ tulajdonban marad. 

A pályázatot beadó vállalkozónak fel kellett mérnie és meg kellett 
becsülnie a reális piaci forgalmi értéket, mert kizárólag ennek ismere-
tében lehetett csak megbecsülni, hogy mekkora várható bevételt hozhat 
az aukció. Sőt, a vállalati nyereség vagy veszteség is az előzetes felmé-
rés realitásának volt a függvénye. 

Az árverést levezető cég pozíciójára több pályázat érkezett Eszék-
re, illetve Zágrábba. Azonban mind a két helyre egy ugyanazon Mo-
naco-ban bejegyzett olasz-angol-amerikai tulajdonú érdekcsoport 1-1 
„ad hoc” bejegyzett vállalata nyerte el a feladatot. Talán nem véletlen, 
hogy a Monaco-i tulajdonosok kitűnő new-yorki kapcsolattal rendel-
keztek. 

b.) Az árverések lefolyása 

Az árverés tényét, az áru megtekintésének lehetőségét mind bel-
földön, mind külföldön több országos terjesztésű napilapban meghirdet-
ték. Bárki – cég, vagy magánszemély – az árut megtekinthette. 

Az árverés „tisztaságát” az ENSZ az árverést végző cég oldalánál 
ellenőrizte. Az árverési helységben és a telepen lévő fegyveres ENSZ 
katonák felügyelték a rendet, és vigyáztak arra, hogy az egymással 
szemben álló felek érzelmeiket a helyszínen ne juttathassák kifejezésre. 
A licitálók oldalán lévő esetleges összejátszással, visszalépés kikény-
szerítése, stb. az ENSZ nem foglalkozott. 

Az árverés több „lot”-ban, azaz csomagban történt. A lot-okat, 
azaz a csomagokat az ENSZ alkalmazottak rakták össze, ennek össze-
tételén az árverést végző cég nem változtathatott. Erre példa: 1 lotban 
volt 10 db négykerék meghajtású dzsip, ebből 4 db totálkáros roncs, 3 
db erősen sérült, de javítható, és 3 db 95 %-os műszaki állapotú. Az 
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árakra jellemző volt, hogy míg az első fázisban a 95 %-os jármű ára 
24.000 $ volt darabonként, addig itt már ezt az egész lot-ot 15.000 $-on 
kiáltották ki. (Ebben az esetben a leütési ár 30.000 $ körül volt!) Egy 
másik példa: egy Szlovén gyártású lakókonténert az I. fázisban 2700 $-
ért akartak értékesíteni, az árverésen már 50-100 db-os lot-okban kínál-
ták a vevőknek és a darabonkénti átlagár a 100-150 $-t nem haladta 
meg. Itt is a lot úgy volt összerakva, hogy 100 db-ból kb. 10-15 db volt 
használható az eredeti rendeltetésnek megfelelően – kis javítás, takarí-
tás után; kb. 25-30 db kizárólag hulladék vasnak volt használható, míg 
a maradékot csak egy nagyon alapos felújítás után lehetett volna hasz-
nálni. 

Az árverések csak néhány napig tartottak, gyorsan rendezetten 
folytak. Talán célszerű megjegyezni néhány sajátosságot is: 

• Minden esetben az „as is; where is; accepted” volt a szerződé-
ses feltétel, ami a magyar „megtekintve, ismerve, ab telephely” 
feltételként értékelhető; 

• Minden tételt meghirdettek „áruként”, az hogy hulladék – má-
sodlagos nyersanyag – lett az áruból, ez nem az árverést vezető 
döntése volt; 

• A jelentkezők legnagyobb megdöbbenésére a licit csak felfelé 
ment, lefelé soha; 

• Ha a licitre nem volt jelentkező, lefelé nem ment a licit, az árut 
az árverést vezető cég saját használatra vette meg.14 

A nyertesnek 48 órán belül 20 % foglalót kellett letenni a tulajdon-
jog biztosításához, majd 1 héten belül ki kellett fizetnie a teljes árat, és 
rendeznie kellett a hatósági papírokat. Ha nem fizetett, elveszítette a 
foglalót, ha nem szállította el időben az árut, akkor kötbért kellett fizet-
ni, és csak ennek rendezése után hagyhatta el az áru a telephelyet. 

                                                      
14 A motorkerékpárokra a magyar vállalkozók darabonként 500 $-nál többet 
nem akartak adni, mert első nekifutásra az ENSZ alkalmazottak nem találták 
az indító kulcsokat. A kikiáltási ár 600 $ volt. Miután a jelenlévő magyarok 
nem szóltak semmit, az árverést vezető cég saját részre megvette az egész lot-
ot. A magyarok elképedésére később a kulcsokat megtalálták egy ENSZ rak-
tárban, Brindisi-ben, és a teljes árut eladták a Kamerun-i rendőrségnek 850 
$/ab telephely áron! 
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A fegyveres ENSZ katonaság/őrség biztosította, hogy kizárólag a 
meglévő okmányok birtokában léphessen ki áru a két telephelyről. 

Végezetül is megállapítható, hogy az árverés a két helyen sikere-
sen lezajlott, habár a folyamatot 6 hónapra tervezték, a szükséges idő 
– mire a két repülőteret a horvát hatóságoknak visszaadták – összesen 
10 hónap volt. 

Következtetések, javaslatok 

Utólag elemezve a két bázis árukínálatát és az értékesítésben 
megvalósított rendszert, az alábbi következtetések vonhatók le: 

1.)  Az ENSZ képtelen volt felmérni az aukcióihoz reálisan szük-
séges anyagok mennyiségét, fajtaszerűségét és úgy tűnik, hogy 
elosztás módját is. Nehezen érthető, hogy miért érte meg 
Kambodzsából elhozni Európába az 1,5 kVA-es benzines – 
vadonatúj! – aggregátokat, ahelyett, hogy ott a régióban pró-
bálták volna meg eladni. A motorkerékpárokat Szomáliai akci-
óhoz szerezték be, majd a Sínai-félsziget érintésével kerültek 
Európába. 

2.)  Úgy tűnik, hogy az egyes áruk értékének, reális piaci forgalmi 
árának a szintje és a New York-ban vezetett könyvelési adatok 
között nagyon nagy a különbség. Azonban láthatóan egy toll-
vonással megoldható volt a „könyvelési adat” és az értékesíté-
si bevétel között kalkulálható „vagyonvesztés”15. 

3.)  Magyar cégek is gondolkodtak, hogy megpályázzák az „árve-
rést végző” cég pozícióját. Most már úgy tűnik, hogy kizárólag 
globális kapcsolatokkal, komoly tőkével és kockázatvállalási 
készséggel rendelkező cég tud csak sikeresen egy, a fentiekben 
leírt feladatot végrehajtani. 

Meg kell említeni, hogy az egy tulajdonosú, de két önálló vál-
lalat, a feladatot hiánytalanul végrehajtotta. A – nem hivatalos 
forrásból származó információk szerint – vállalását, tehát az 
ENSZ részére a 4 millió$-t befizette. A saját értékesítésre át 

                                                      
15 Az ENSZ legnagyobb befizetője az USA, pénzügyi vezetése, élén az elnök-
kel, évek óta támadja az ENSZ szinte átláthatatlan és ellentmondásos gazdál-
kodását. 
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vett árualapot, pedig főleg Fekete-Afrikában értékesítette. Úgy 
tűnik, hogy számára is az ügylet is nyereséges volt, az áthidaló 
finanszírozás megoldása semmilyen gondot nem okozott. 

4. Talán célszerű lenne azon elgondolkodni, hogy nem lehetne-e a 
fentiekben ismertetett gyakorlatot – mely szerint az árverést 
végző cég licit növekedés hiánya esetén jogosult saját részre 
megvenni az árut – átültetni a magyar gyakorlatba. Így reáli-
sabbá válhatna a garantált vagy elvárt árverési bevétel mértéke, 
az árverést végző részére pedig a nyereség kalkulálása és a 
kockázat reálisabb előzetes felmérése is. 
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