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Tisztelt Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat (tovabbiakban: Onkormanyzat) 
100%-os tulajdonat kepezi a Budapest VIII. kerulet, Berkocsis utca 30. szam alatti, 
34792 helyrajzi szamon nyilvantartott, 565 m2 alapteriiletu, kivett lakdhaz, udvar 
megnevezesu ingatlan, amely a Berkocsis utca 30. es a Tolnai Lajos utca 12. szam alatt 
talalhato sarokepulet. Fbldteriiletenek felszine sik. A lakdhaz zartsoru beepitesu, „U” alaku 
kialakitasu, a szomszed Tolnai Lajos utca 10. szam alatti lakohaz belso udvara felol tegla 
keritessel hatarolt. Az ingatlan Tolnai Lajos utcai szomszedja nyomdaipari kbzepiskola, a 
Berkocsis utcai fronton levo szomszedos ingatlanon (Berkocsis u. 32.) uj epiilet fejlesztese 
zajlik. A lakdhaz 105 m2-es udvaranak 60 %-a toredezett betonfeliilettel, keramitteglakkal 
burkolt, 40 %-a faval, cserjekkel es talajtakard novenyekkel benott foldteriilet. A telek 
formaja szabalyos teglalaphoz kdzelito paralelogramma formajii. A lakohaz pince + foldszint 
+ emelet szintosztasu, mindket utcaffontja zartsoru beepitesu. A lakdhaz bejarata 2,5 * 3,6 
meteres femszerkezetu ketszamyu lemezajto. A lakohazban nines lift. A falak a szigeteles 
hianya miatt nedvesednek, ezert jellemzden vakolathianyosak. A lakdhaz udvari es utcai 
homlokzati vakolata rossz allapotu. A belso lepcsohaz falazatardl a vakolat sok helyen levalt, 
a fuggbfolyoso feletti tetoreszen beazasok nyomai Idthatoak. A lakohazban minden kozmu 
megtalalhatd. A lakasokban a melegviz ellatas mukodik, a futes egyedi kiepitesu. Az 1889. 
evben epiilt lakdhaz altalanos muszaki allapota osszessegeben leromlott, gyenge. A 
karbantartasok es az allagmegovasi munkak elmaradasa miatt az ingatlan gazdasagosan nem 
ujithato fel.

A Grifton Property Kft. (Toronyi Ferenc, ingatlanforgalmi ertekbecslb) 2021. aprilis 20-an 
elkeszitette az ingatlanra vonatkozd ertekbecsldst. Az ertekbecsles alapjan az ingatlan 
forgalmi erteke 193.000.000,- Ft osszegben keriilt meghatarozasra, mely ertekbecsles 2021. 
oktbber 14. napjan aktualizalasra keriilt ugyanezen erteken.

Az ingatlanon egy lakoepiilet talalhato, amelynek alapteriilete 724 m2. Az epiilet az 
Onkormanyzat 100 %-os tulajdonaban all, muemleki vedettseggel nem rendelkezik.



A lakoepiiletben 18 db lakas talalhato, amelybol 7 db lakas berleti szerzodessel berlo altal 
lakott, 3 db lakasban pedig jogcim nelkiili hasznald van. A lakasok berbeadasabol osszesen 
64.417,- Ft bevetele keletkezik havonta az Onkormanyzatnak. Az ingatlanban 4 db nem lakas 
celu helyiseg talalhato, amelybol mind a 4 db helyiseg tires.

Mivel az ingatlan jelenleg lakott, annak kiuriteserol gondoskodni sziikseges, ezen kiuritesi 
folyamatok mar megkezdodtek.

A berleti szerzodesek megsziintetese az adasveteli eloszerzodes megkoteset kovetoen 
kezdhetd meg, amelyre az Onkormanyzat az adasveteli eloszerzodes megkotesenek napjatol 
szamitottan 24 honap idotartam alatt vallal kotelezettseget.

Amennyiben a vallalt hataridon beliil az ingatlan kiiiritese az Onkormanyzatnak felrohato 
okbol nem megy vegbe, emiatt pedig a birtokbaadas nem tortenik meg, az Onkormanyzat az 
epulet kiiiritese megkezdese napjat megeldzd honapra eloirt lakas berleti dij bevetel 1/30-ad 
reszenek megfeleld osszegu napi kotbert koteles Vevonek fizetni. Abban az esetben, ha az 
Onkormanyzat nem felrohato, erdeken kivul felmerulo ok miatt nem tudja az ingatlant 
Vevonek birtokbaadni, kotber fizetesi kotelezettseg nem keletkezik.

A Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaga az 53/2021. (VII. 
14.) szamu hatarozataval dontott az ingatlan nyilvanos palyazaton tortend ertekesiteserol, 
mely palyazatot a Bizottsag a 2021. oktober 13-an megtartott ulesen visszavont es ugy 
dontott, hogy uj palyazat keriiljon kiirasra.

Fentiek alapjan javasoljuk, hogy a palyazatot az Onkormanyzat az alabbi feltetelekkel 
hirdesse meg:

A palyazat celja: a Budapest VIII. kerulet, Berkocsis utca 30. szam alatti, 34792 hrsz.-u 
ingatlan elidegenitese.

A palyazat jellege: nyilvanos ketfordulos palyazat

I. fordulo: palyazat benyujtas

II. fordulo: versenytargyalas

A minimalis vetelar osszege: 193.000.000,- Ft.

A palyazat biralati szempontja: a legmagasabb vetelar.

Az ajanlati biztositek osszege: 28.950.000,- Ft.

A nyertes palyazoval adasveteli eloszerzodest kot az Onkormanyzat, amely alapjan a nyertes 
palyazo a vetelar 10 %-at foglalokent fizeti meg.

Az ervenyes palyazatra vonatkozo kikotes: a palyazonak/vevonek vallalnia kell, hogy 
- az ingatlanon talalhato epuletet sajat kbltsegen elbontja,
- a felepitmenyes ingatlan birtokbaadasatol szamitott 2 even beliil jogerds epitesi engedelyt 

szerez,
- a felepitmenyes ingatlan birtokbaadasatol szamitott 5 even beliil jogerds hasznalatbaveteli 

engedelyt szerez,
a foldszinti utcafronton legalabb 1 db kereskedelmi celra szolgalo helyiseget alakit ki.

A jogerds epitesi engedely megszerzesenek 60 napot meghaladd kesedelme eseten a kotber 
osszege a kesedelembe eses napjatol szamitottan a 60 napra osszesen 15.000.000,- Ft; a 
jogerds hasznalatbaveteli engedely megszerzesenek 60 napot meghaladd kesedelme eseten a 
kotber osszege a kesedelembe eses napjatol szamitottan a 60 napra osszesen 7.500.000,- Ft, 
amely kotelezettsegek banki garanciaszerzodes megkotesevel vagy kozjegyzoi letetbe
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helyezes utjan (egyuttesen: garanciaszerzodes) biztositandok. A garanciaszerzodesben 
foglaltak 60 napnal kevesebb kesedelem eseten iddaranyosan ervenyesithetok. Az elozoeken 
tul, 61 napot meghalado kesedelem eseten, vevo a kesedelmes teljesitesre tekintettel tovabbi 
30.000,- Ft/nap kotber megfizetesere koteles a szerzodesszerii teljesitesig.
Amennyiben egy ervenyes palyazat keriil benyujtasra, a II. fordulo megtartasara nem keriil 
sor.

A versenyeztetesi eljaras masodik fordulojaban az 5 legmagasabb ervenyes ajanlatot benyujto 
palyazo vehet reszt. Az eljaras lebonyolitasara elektronikus uton keriil sor, amelynek 
modjarol, idejerol es egyes tovabbi felteteleirol a meghivoban kapnak tajekoztatast az 
erintettek.

Javasoljuk tovabba, hogy a hirdetmeny a Kepviselo-testiilet 45/2019. (11.21.) szamu, az 
Onkormanyzat tulajdonaban allo ingatlanvagyon hasznositasara, tulajdonjoganak atruhazasara 
vonatkozo versenyeztetes szabalyairol szolo hatarozataban foglaltak szerint keruljon 
megjelentetesre.

II. A beterjesztes indoka

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII.13.) onkormanyzati rendelet 17. § (1) bekezdese alapjan a 
Kepviselo-testiilet Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsaga a 
tulajdonosi joggyakorlo az 500 millio Ft-ot meg nem halado erteku az Onkormanyzat 
torzsvagyonaba nem tartozo vagyon tulajdonjoganak atruhazasa eseten.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa

A Kepviselo-testiilet 2021. oktober 21-ei ulesen dont a Budapest VIII. keriilet, Szigony u. 39. 
szam alatti epiilet kiiiritese, valamint a Budapest VIII., Berkocsis u. 30. es Tolnai L. u. 37. 
szam alatti epiiletek kiuritesehez kapcsolodo penzbeli megvaltasok penziigyi fedezetenek 
biztositasaval kapcsolatosan, az Onkormanyzat 2022. evi koltsegveteseben fedezet biztositasa 
az epiiletek kiiiritesi kiadasaira sziikseges.

A dontes meghozatala penziigyi fedezetet igenyel. A fedezet atcsoportositassal az 
Onkormanyzat 2021. koltsegvetesrol szolo 25/2021. (11.25.) onkormanyzati rendelet 5.1. 
melleklet 21100 cfmen biztosithato.

Az Onkormanyzat 2022. evi koltsegvetesenek terhere az epiiletek kiiirftesenek tovabbi 
kiadasaira 150.000.000 Ft osszegii penziigyi fedezet biztositasa a Kepviselo-testiilet 2021. 
oktober 21 -en ulesen eldzetes kotelezettsegvallalassal megtortent.

Az Onkormanyzat szamara pozitiv penziigyi hatas az ingatlanra vonatkozo adasveteli 
szerzodes alapjan a vetelar osszegenek megfizetese eseten varhato.

A dontes celja az ingatlan palyazat utjan torteno ertekesitesere vonatkozo dontes meghozatala, 
amely penziigyi fedezetet igenyel, az ingatlan kiiiritesere tekintettel.



IV. Jogszabalyi kornyezet

A Kepviseld-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo Budapest 
Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulet 36/2014. (XI. 06.) 
onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: SZMSZ) 7. melleklet IV. pont 4.1.1. alpontja 
alapjan targyi dontes a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag 
hataskdrebe tartozik.

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonardl es a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlasardl szolo 66/2012. (XII. 13.) onkormanyzati rendelet 17. § (1) bekezdes a) alpontja 
alapjan az 500 millio Ft-ot meg nem haladd erteku vagyon tulajdonjoganak atruhazasaval 
kapcsolatos dontes a Kepviseld-testulet Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet- 
hasznositasi Bizottsaga hataskdrebe tartozik.

A versenyeztetesi eljaras lebonyolitasanak reszletes szabalyaira a Kepviseld-testulet 45/2019. 
(11.21.) szamu, az Onkormanyzat tulajdonaban allo ingatlanvagyon hasznositasara, 
tulajdonjoganak atruhazasara vonatkozd versenyeztetes szabalyairdl szolo hatarozata (a 
tovabbiakban: Versenyeztetesi Szabalyzat) az iranyado.

A versenyeztetesi eljaras lebonyolitasanak reszletes szabalyaira a Kepviseld-testulet 45/2019. 
(11.21.) szamu, az Onkormanyzat tulajdonaban allo ingatlanvagyon hasznositasara, 
tulajdonjoganak atruhazasara vonatkozd versenyeztetes szabalyairdl szolo hatarozata (a 
tovabbiakban: Versenyeztetesi Szabalyzat) az iranyado.

A Versenyeztetesi Szabalyzat 11. pontja ertelmeben a nyilvanos palyazati felhivast kozze kell 
tenni:
a) a Polgarmesteri Hivatal hirdetotablajan,
b) a Bonyolito iigyfelfogadasra szolgald helyisegeiben,
c) a Jozsefvaros cimti lapban,
d) az Onkormanyzat es a Bonyolito intemetes honlapjan,
e) az Onkormanyzat es a Bonyolito rendelkezesere allo egyeb intemetes hirdetesi portaljam, 
f) az a) - e) pontban foglaltaktdl tulmenoen a Kiiro dontese szerinti mas helyen, illetve 

modon.

A Versenyeztetesi Szabalyzat 12. pontja szerint a palyazati felhivasrol szolo hirdetmenyeket 
legalabb 15 napra ki kell fuggeszteni.

A Versenyeztetesi Szabalyzat 97. pontja alapjan az ingatlan tulajdonjoganak eladasara 
meghirdetett palyazat eseteben a minimalis vetelar, ha a Kiiro magasabb osszegrol nem dont, 
elso esetben az ertekbecslesben meghatarozott likvid forgalmi ertek 100%-a. Ha a 
versenyeztetesi eljaras eredmenytelen, a kovetkezo palyazati kiirasban, az elozoek szerinti 
forgalmi ertek 90 %-at, a kovetkezo palyazatok soran pedig a forgalmi ertek 75 %-at kell 
minimalis vetelarkent szerepeltetni. Ha a versenyeztetesi eljaras eredmenytelen volt, akkor a 
fentiektol elterden a Kiiro magasabb Osszegrol donthet.

Fenti rendelkezesek alapjan javaslom az alabbi hatarozat elfogadasat.



Hatarozati javaslat

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvaros Kepviselo-testuletenek Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaga ......... /2021. (XI. 03.) szamu
hatarozata

a Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan palyazat utjan torteno 
ertekesitese

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy

1 .) hozzajarul a Budapest VIII. kerulet, Berkocsis utca 30. szam alatti, 34792 hrsz.-u ingatlan 
nyilvdnos, ketfordulds palyazat utjan torteno ertekesitesehez.

2 .) elfogadja a hatarozat mellekletet kepezo, a Budapest VIII. kerulet, Berkocsis utca 30. szam 
alatti, 34792 hrsz.-u ingatlan ertekesitesere vonatkozo palyazati felhivast az alabbi 
feltetelekkel:
a.) a minimalis vetelar: 193.000.000,- Ft,
b.) a palyazat biralati szempontja: a legmagasabb megajanlott vetelar,
c.) az ajanlati biztositek osszege 28.950.000,- Ft
d.) a palyazonak/vevonek vallalnia kell, hogy

da.) az ingatlanon talalhato epiiletet sajat kdltsegen elbontja,
db.) a felepitmenyes ingatlan birtokbaadasatol szamitott 2 even beliil jogerds epitesi 

engedelyt szerez,
de.) a felepitmenyes ingatlan birtokbaadasatol szamitott 5 even beliil jogerds 

hasznalatbaveteli engedelyt szerez,

dd.) a jogerds epitesi engedely megszerzesenek 60 napot meghaladd kesedelme 
eseten a kbtber osszege a kesedelembe eses napjatol szamitottan a 60 napra 
osszesen 15.000.000,- Ft; a jogerds hasznalatbaveteli engedely megszerzesenek 
60 napot meghaladd kesedelme eseten a kbtber osszege a kesedelembe eses 
napjatol szamitottan a 60 napra osszesen 7.500.000,- Ft, amely kotelezettsegek 
garanciaszerzbdes megkotesevel biztositanddk. A garanciaszerzbdesben 
foglaltak 60 napnal kevesebb kesedelem eseten idbaranyosan ervenyesithetok. 
Az elbzbeken tul, 61 napot meghaladd kesedelem eseten, vevo a kesedelmes 
teljesitesre tekintettel tovabbi 30.000,- Ft/nap kbtber megfizetesere kbteles a 
szerzbdesszeru teljesitesig.

de.) a foldszinti utcafronton legalabb 1 db kereskedelmi celra szolgald helyiseget 
alakit ki.

e) a nyertes palyazoval adasveteli eloszerzodest kbt az Onkormanyzat, amely alapjan a 
nyertes palyazo a vetelar 10 %-at foglalokent megfizeti, es amelyben az 
Onkormanyzat vallalja, hogy az ingatlant az adasveteli eloszerzbdes alafrasanak 
napjatol szamitottan 24 honap alatt kiuriti es ezt kbvetden felek megkbtik a vegleges 
adasveteli szerzodest.

3 .) a palyazati felhivast a Kepviseld-testulet 45/2019. (11.21.) szamu hatarozatanak 
(Versenyeztetesi Szabalyzat) 11. pontjaban foglaltaknak megfelelden a Budapest Fovaros 
VIII. kerulet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatala hirdetotablajan, a Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kbzpont Zrt. (Bonyolitd) ugyfelfogadasra szolgald helyisegeben 
(telephelyein), a Jdzsefvaros cimii helyi lapban, az Onkormanyzat es a Bonyolitd 



honlapjan, tovabba az Onkormanyzat es a Bonyolito szam^ra elerhetd hirdetesi 
feluleteken, egyeb rendelkezesre allo intemetes hirdetesi portalokon kell kozzetenni.

4 .) felkeri a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a versenyeztetesi eljaras 
lebonyolitasara es arra, hogy a palyazat eredmenyere vonatkozo javaslatat terjessze a 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag ele.

Felelds: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja
Hataridd: 3.) pont eseteben 2021. november 15., 4.) pont eseteben 2022. januar 31.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
A lakossag szeles koret erinto dontesek eseten az eloterjesztes elokeszitojenek javaslata a 
kdzzetetel modjara: a honlapon.

Budapest, 2021. oktober 26.

Novaczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgato
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Palyazati felhivas

A Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznosftasi Bizottsaga........./2021. (..... ) szamu hatarozata alapjan 
nyilvanos palyazatot hirdet a Budapest VIII kerulet, Berkocsis utca 30. szam alatti, 34792 hrsz.-u 
ingatlan ertekesitesere.

1. A palyazati felhivas kozzetetele

A palyazati felhivast a Kiiro a Versenyeztetesi Szabalyzat 11. pontjaban foglaltaknak megfeleloen a 
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal hirdetotablajan, a Bonyolito 
ugyfelfogadasra szolgalo helyisegeben, a Jdzsefvaros cimu helyi lapban, az Onkormanyzat es a 
Bonyolito honlapjan, tovabba az Onkormanyzat es a Bonyolito szamara elerheto koltsegmentes hirdetesi 
feliileteken, egyeb rendelkezesre allo intemetes hirdetesi portalokon teszi kozze.

A Kiiro jogosult a versenyeztetesi eljarast annak barmely szakaszaban indokolas nelktil visszavonni, es 
errol koteles hirdetmenyt kifuggeszteni. A versenyeztetesi eljaras visszavonasa eseten - amennyiben a 
dokumentaciot az ajanlattevo ellenertek fejeben kapta meg - a Kiiro koteles az ellenerteket visszafizetni. 
A palyazati dokumentacid ellenerteket a Kiiro ezen kiviil semmilyen mas esetben nem fizeti vissza.

2. A palyazati kifras adatai

A palyazat kiiroja: Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi 
Onkormanyzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

A palyazat Bonyolitoja: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. (1082
Budapest, Baross u. 63-67.)

A palyazat jellege: nyilvanos, ketfordulds palyazat

A palyazat celja: tulajdonjog atruhazas (elidegenites)

A pdlyazati dokumentacid rendelkezesre 
bocsatasa:

50.000,- Ft + AFA

Az ingatlan minimalis vetelara: 193.000.000,-Ft

Az ajanlati biztositek osszege: 28.950.000,- Ft. Az ajanlati biztositek befizetese 
csak magyar forintban teljesithetd, ertekpapirral, 
garanciaszerzodessel, zalogtarggyal nem 
helyettesitheto.

A palyazati dokumentacid es az ajanlati 
biztositek befizetesenek modja, szamlaszam:

atutalas, a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont 
Zrt. OTP Bank Nyrt-nel vezetett 11784009- 
22229762 szamu szamlajara

A palyazattal erintett ingatlan megtekinthetd: 2021. november es 2021........... kozott elozetes
idopont egyeztetes alapjan. Idopont egyeztetese a 
Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
Elidegenitesi Irodajan lehetseges (1084 
Budapest, Or u. 8., Tel.: 06-1-216-6961/106 
mellek)



Az ajanlati biztositek beerkezesenek 
hatarideje:

2021.......................... 2400 ora. Az ajanlati
biztositeknak a megjelolt hataridoig a 
bankszamlara meg kell erkeznie.

A palyazatok leadasanak hatarideje: 2021................... 10°°6ra.

A palyazatok leadasanak helye: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., 1084 
Budapest, Or u. 8.1, em. Elidegenitesi Iroda.

A palyazatok bontasanak idopontja: 2021....................  10,06ra.

A palyazatok bontasanak helye: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., 1084 
Budapest, Or u. 8.1, em. Elidegenitesi Iroda. Az 
ajanlattevok a palyazatok bontasan jelen 
lehetnek.

A palyazat eredmenyet megallapito szervezet: Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvaros 
dnkormanyzat Kepviselo-testulete vagy 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es 
Kozterulet-hasznositasi Bizottsaga, a 66/2012. 
(XII. 13) onkormanyzati rendeletben
meghatarozottak szerint.

A palyazat elbiralasanak hatarideje es a 
v^rhato eredmenyhirdetes:

2022. januar31.

A palyazati eljaras nyelve: magyar

A palyazattal kapcsolatban tovabbi 
informacio kerhetd:

Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
Elidegenitesi Irodajan

Tel.: 06-1-216-6961

3. A palyazattal erintett ingatlan:

Cime: Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30.

Helyrajzi szama: 34792

Megnevezese: kivett lakohaz, udvar

Alapteriilete: 565 m2

Kozmu ellatottsaga: bsszkozmuves

Terhei: az ingatlan jelenleg tobb berleti joggal terhelt; a 
Magyar Allamnak elovasarlasi joga van; 14+11 m2 
nagysagu teriiletre vonatkozoan az ELMU Halozati 
Kft. javara vezetekjog van bejegyezve az ingatlan- 
nyilvantartasban, az ingatlan egyebekben per-, 
teher- es igenymentes.

Az ingatlanra vonatkozo reszletes adatokat a palyazati kiiras mellekletet kepezo ingatlanforgalmi 
szakvelemeny tartalmazza. Az ingatlan ovezeti besorolasa: Ll-VIII-1.
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Kiiro felhivja a figyelmet, hogy

a nemzeti vagyonrol szdld 2011. CXCVI torveny 14. § (2) bekezdese alapjan a Magyar Allamot 
minden elovasarlasi jog jogosultat megelozd elovasarlasi jog illeti meg. Az elovasarlasi jog 
gyakorlasara a Magyar AHam reszere fennallo hatarido az elovasarlasi jog gyakorlasara felhivo 
ertesftes postara adasanak napjatdl szamitott 35 nap.

4. A palyazat celja, tartalma

Az elidegenitesre keriilo ingatlan a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
kizarolagos tulajdonat kepezi, elidegenltesere a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. tv., a 
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasardl 
szolo 66/2012. (XII. 13.) onkormanyzati rendelet, valamint a Kepviselo-testiilet 45/2019. (II. 21.) szamu 
hatarozata (Versenyeztetesi Szabalyzat) vonatkozik.

A palyazat jellege: nyilvanos ketfordulos palyazat

I. forduld: palyazat benyujtas

II. forduld: versenytargyalas

Amennyiben egy ervenyes palyazat keriil benyujtasra, a II. forduld megtartasara nem keriil sor.

A versenyeztetesi eljaras masodik forduldjaban az 5 legmagasabb ervenyes ajanlatot benyujtd palyazo 
vehet reszt. Az eljarast a bonyolito bonyolitja le, amely lebonyolitasanak mddjardl, idejerol es egyes 
tovabbi felteteleirol a meghivoban tajekoztatja az ervenyes palyazatot benyujtdkat. A 
versenytargyalason a licitlepcso 1.000.000 Ft. A nyertes palyazd a palyazat elbiralasarol sz616 ertesftes 
kezhezvetelet koveto 15 munkanapon beliil kdteles eloszerzodest kotni. Az eloszerzodesben felek arra 
vallalnak kotelezettseget, hogy az elado altal az ingatlanon talalhato lakasokra, helyisegekre vonatkozo 
valamennyi berleti szerzodes megszunteteset kovetoen, az utolso berleti szerzodes megszunteteserol 
szolo eladdi ertesftes kezhezveteletol szamitott 30 napon beliil ingatlan adasveteli szerzodest kotnek.

Az eloszerzodes alairasat kovetoen eladd haladektalanul megkezdi az epiilet kiiiriteset, amelyre 24 
honapos hataridot vallal. Amennyiben a vallalt hataridon beliil az ingatlan kiiiritese nem megy vegbe, 
emiatt pedig a birtokbaadas nem tortenik meg, akkor az Onkormanyzat, az epiilet kiiiritese megkezdese 
napjat megelozd honapra elbfrt, lakasok berbeadasabdl szarmazd berleti dij bevetel 1/30-ad reszenek 
megfelelo osszegu napi kotbert fizet Vevonek, azzal a kikotessel, hogy amennyiben az Onkormanyzat 
erdekein kivul felmerulo ok miatt nem tarthatd az ingatlan atadasara kijelolt hatarido, kotber 
kotelezettseg az Onkormanyzat terhere nem keletkezik.

Kiiro lehetove teszi, hogy a vevo a vetelarat

egy osszegben, vagy

banki hitel felhasznalasaval

egyenlitse ki.

Vevo a vetelar

a) egy osszegben tdrtend megfizetese eseten - az ajanlati biztositek osszegevel csokkentett - vetelarat 
az adasveteli szerzodes megkoteset koveto 60 napon beliil kdteles az eladonak megfizetni,

b) a vetelar banki hitelbol tdrtend kiegyenlitese eseten, az altala megajanlott vetelar - ajanlati biztositek 
osszegevel csokkentett - 50%-at a szerzodes megkoteset koveto 60 napon beliil megfizetni. A 
fennmarado 50% kiegyenlitesere banki hitel vehetb igenybe, amely teljesitesere - a Magyar Allam 
elovasarlasi joganak gyakorlasara rendelkezesre allo hatarido letelterbl szdld ertesftes kezhezveteletol 
szamitott 45 munkanap all a nyertes ajanlattevo rendelkezesere.

A vetelar megfizetesere vonatkozo hatarido nem hosszabbithatd meg. Az ajanlati biztositek vetelar 10%- 
at kitevo resze foglaldnak mindsiil.



kz ingatlan birtokbaadasanak idopontja: az ingatlan kiuriteset kovetoen, az adasveteli szerzodesben 
meghatarozott idopont.

Az adasveteli szerzodes megkotesevel a vevot terhelo kotelezettsegek:

a) az ingatianon talalhato epiileteket elbontja, a birtokbaadasatol szamitott 2 even beltil jogerds epitesi 
engedelyt szerez

b) az ingatlan birtokbaadasatol szamitott 5 even beltil jogerds hasznalatbaveteli engedelyt szerez,
c) a jogerds epitesi engedely megszerzesenek 60 napot meghalado kesedelme eseten a kotber osszege

15.000.000,- Ft; a jogerds hasznalatbaveteli engedely megszerzesenek 60 napot meghalado 
kesedelme eseten a kotber osszege 7.500.000,- Ft, amely kotelezettsegek banki garanciaszerzodes 
megkotesevel, vagy kozjegyzoi bizalmi orzesbe helyezessel (a tovabbiakban: garanciaszerzodes) 
biztositandok. A garanciaszerzodesben foglaltak 60 napnal kevesebb kesedelem eseten 
idoaranyosan ervenyesithetok. Az elozoeken tul, 61 napot meghalado kesedelem eseten, vevo a 
kesedelmes teljesitesre tekintettel tovabbi 30.000,- Ft/nap kotber megfizetesere koteles a 
szerzodesszeru teljesftesig.

d) a garanciaszerzbdessel kapcsolatban felmerulo koltsegek a vevot terhelik.
e) a foldszinti utcafronton legalabb 1 db kereskedelmi celra szolgald helyiseget alakit ki.

Az adasveteli szerzodes megkotesevel kapcsolatban felmerulo koltsegek:

5.500, -Ft + AFA eljarasi dij,

6.600, - Ft/ingatlan/ugylet foldhivatali eljarasi illetek

A Kiird kikoti tovabba, hogy

a) a nyertes ajanlattevo visszalepese eseten jogosult a versenyeztetesi eljaras soron kovetkezo 
helyezettjevel szerzbdest kotni,

b) jogosult arra, hogy a versenyeztetesi eljarast eredmenytelennek nyilvanitsa,

c) sziikseg eseten az ajanlattevbtol az ajanlat lenyeget nem erinto technikai-formai kerdesekben 
irasban felvilagositast kerhet annak elbrebocsatasaval, hogy az ajanlattevo ezzel kapcsolatos irasbeli 
valasza semmilyen formaban nem eredmenyezheti a versenyeztetesi eljarasban tett ajanlataban 
megfogalmazott feltetelek olyan megvaltozasat, amely az ertekeles soran a beerkezett ajanlatok 
sorrendjet modositana.

Az ajanlattevo tudomasul veszi es elfogadja, hogy a Kiird

a) az ajanlatteteli hataridot indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbithatja, amit - az indok 
megjeldlesevel - a Kiiras kozlesevel megegyezo helyeken, az eredeti benyujtasi hatarido lejarta elott 
legalabb 5 nappal koteles hirdetmenyben megjelentetni;

b) jogosult az ajanlatteteli felhivasat a versenyeztetesi eljaras barmely szakaszaban indokolas nelkiil 
visszavonni azzal, hogy errol koteles a kiiras kozlesevel megegyezo mddon hirdetmenyt 
megjelentetni,

c) a palyazati biztositekot a kiiras visszavonasa, az eljaras eredmenytelensegenek megallapitasa eseten, 
illetve — az ajanlatok elbiralasat kovetoen - a nem nyertes ajanlattevok reszere 15 munkanapon beltil 
visszafizeti,

d) az ajanlati biztositek utan kamatot nem fizet, kiveve, ha a visszafizetesi hataridot elmulasztja,

e) a nyertes ajanlattevo eseteben a befizetett biztositekot az ajanlattevo altal fizetendo vetelarba 
beszamitja,

f) nem fizeti vissza a nyertes altal teljesitett biztositekot, ha a szerzodes megkdtese a nyertesnek 
felrohato vagy erdekkoreben felmerult okbdl hiusul meg. A vevonek felrohato ok az is, ha a vetelarat 



banki hitel felhasznalasaval kivanja kiegyenliteni, de a banki hitelt hatariddben nem kapja meg, 
vagy az a fizetesi hataridd napjanak 24 draig nem erkezik meg eladd bankszamlajara.

5. Az ajanlat benyujtasanak elofeltetelei

Az ajanlat benyujtasanak elengedhetetlen feltetele az ajanlati biztositek hatariddig tdrteno befizetese.

A Kiiro az ajanlati biztositekot a palyazati felhivas visszavonasa, az eljaras eredmenytelensegenek 
megallapitasa eseten, illetve - az ajanlatok elbiralasat kbvetben - a nem nyertes ajanlattevdk reszere 
kbteles 15 munkanapon beliil visszafizetni.

A palyazaton vald reszvetel tovabbi elbfeltetele, hogy az ajanlattevo megismerje a palyazat targyat, az 
ajanlattetel felteteleit - vagyis a palyazati dokumentaciot - es azt magara nezve kotelezdnek tekintse.

A nemzeti vagyonrol szdld 2011. evi CXCVI. torveny 11. § (10) bekezdese alapjan, a palyazaton csak 
atlathatd szervezet vehet reszt.

Az ajanlat benyujtasi hataridd leteltet kovetben ajanlatot a Kiiro nem vesz at.

6. A palyazaton torteno reszvetel feltetelei

Az ajanlattevo reszt vehet a palyazaton amennyiben

a) az ajanlati biztositek bsszeget hatariddben megfizeti, es az beerkezik a Kiiro altal megjelblt 
bankszamlara,

b) az ajanlatok leadasanak hataridejeig az ajanlatat benyujtja.

7. Az ajanlat tartalmi kovetelmenyei

Az ajanlattevonek

a) az ajanlatban kbzolnie kell a nevet/cegnevet, lakcimet/szekhelyet, adoszamat/adoazonositd jelet, 
ceg eseteben cegjegyzekszamat, kepviselojenek nevet es elerhetbseget, bankszamla szamat, 
elektronikus levelezesi cimet, ha ilyennel rendelkezik.

b) az ajanlathoz csatolni kell az ajanlati biztositek befizeteserbl szdld visszavonhatatlan banki atutalast 
vagy a bankszamla kivonatot.

c) az ajanlatban nyilatkoznia kell arrdl, hogy vallalja a Palyazati dokumentacidban, illetve 
mellekleteiben leirt szerzodeskotesi es egyeb felteteleket,

d) az ajanlatban nyilatkoznia kell arrdl, hogy ra vonatkozdan a 2015. evi CXLIII. torveny 62. § es 
63. §-ban foglalt kizard korulmenyek nem allnak fenn.

e) az ajanlatban nyilatkoznia kell arrdl, hogy ado es ad6k mddjara behajthatd kbztartozasa nines. E 
nyilatkozat melle kell csatolnia a NAV igazolasat arrdl, hogy nem all fenn kbztartozasa.

f) az ajanlatban nyilatkoznia kell arrdl, hogy Kiirdval szemben berleti dij tartozasa nines, tovabba a 
Kiiroval szemben szerzbdesben vallalt es nem teljesitett kbtelezettsege nines.

g) az ajanlatahoz csatolni kell a tarsasag 30 napnal nem regebbi hiteles cegkivonatat es a tarsasag 
kepviseletere jogosultak alairasi cimpeldanyanak eredeti peldanyat vagy hiteles masolatat.

h) az ajanlatban nyilatkoznia kell arrdl, hogy nem all vegelszamolas alatt, ellene esdd-, illetve 
felszamolasi eljaras nines folyamatban.

i) az ajanlatban nyilatkoznia kell arrdl, hogy a nemzeti vagyonrol szdld 2011. evi CXCVI. torveny 3. 
§ (1) bekezdes 1. pontja szerint atlathatd szervezetnek minbsul.

j) az ajanlatban nyilatkoznia kell arrdl, hogy az adasveteli eloszerzbdessel kapcsolatosan van-e 
barmilyen modositasi javaslata.



k) az ajanlatnak tartalmaznia kell a 12. szamu mellekletben felsorolt egyeb dokumentumokat is.

Az ajanlattevonek a palyazati eljaras soran benyujtott ajanlatat, tovabba az ajanlat mellekletekent 
benyujtott valamennyi nyilatkozatat cegszeru alairassal kell ellatnia. Cegszeru alairas soran a ceg 
kepviseletere jogosult szemely/szemelyek a tarsasag kezzel, vagy geppel irt, elonyomott, vagy 
nyomtatott cegneve ala nevet/nevuket onalloan/egyuttesen irja/iijak ala a hiteles cegalairasi 
nyilatkozatuknak megfeleloen.

Az ajanlat benyujtasaval egyidejuleg, ajanlattevo jogosult a palyazati felhivas mellekletet kepezo 
adasveteli eloszerzodes tervezettel kapcsolatos eszrevetelek, modositasi vagy kiegeszitesre iranyulo 
javaslatok megtetelere annak tudomasul vetelevel, hogy ezeket a Kifro nem kbteles elfogadni. 
Ajanlattevo kbteles nyilatkozatot tenni arra vonatkozban, hogy a palyazati felhivas mellekletet kepezb 
adasveteli eloszerzodes tervezettel kapcsolatos eszrevetelek, modositasi vagy kiegeszitesre iranyulo 
javaslatok kifro altali elutasitasa eseten is fenntartja ajanlatat.

Amennyiben az ajanlattevo eszrevetelei, mbdositasra iranyulo javaslatai a versenykorlatozas tilalmaba 
(itkbzbek, vagy egyebkent jogsertbek, ugy azokat a Kiiro merlegeles nelkul kbteles elutasitani.

Hianypotlasi eljaras soran a palyazati felhivas mellekletet kepezb adasveteli eloszerzodes tervezetekkel 
kapcsolatos eszrevetelek, modositasi vagy kiegeszitesre iranyulo javaslatok megtetelere nem kerulhet 
sor.

A Bonyolito ajanlott, tertivevenyes levelben, hataridb kituzesevel felszolfthatja az ajanlattevbt az 
ajanlattal kapcsolatos formal vagy tartalmi hianyossagok pbtlasara, amennyiben a szukseges 
nyilatkozatokat, igazolasokat nem megfeleloen, illetve nem teljes kbruen csatolta. Amennyiben az 
ajanlattevo a felhivas kezhezvetelet kbvetben az abban megjelblt hataridbre a hianyt nem, vagy nem 
teljes kbruen pbtolja, ugy ajanlata a hianypotlasi hataridb elteltenek napjat kbvetb naptbl ervenytelennek 
minbsul, es a palyazat tovabbi reszeben nem vehet reszt.

A Bonyolito a hianypotlasi felhivasban pontosan megjelblt hianyokrbl, a hianypotlasi hataridbrbl 
egyidejuleg, kbzvetlenul, irasban kbteles tajekoztatni az bsszes ajanlattevbt.

A hianypbtlas nem terjedhet ki az ajanlat modositasara.

Nines helye hianypotlasi felhivas kibocsatasanak, es az ajanlattevo ajanlata ervenytelennek minbsul, 
amennyiben

a) az ajanlati biztositek bsszege a palyazati kiiras 2. pontjaban meghatarozott hataridbn belu 1 nem keriil 
jovairasra a Kiiro bankszamlajan,

b) nem jelbl meg vetelarat.

Amennyiben ajanlattevo nem jelbli meg a vetelar megfizetesenek mbdjat, Kiiro ugy veszi, hogy azt az 
adasveteli szerzbdes megkbtese utan egy bsszegben fizeti meg.

8. Az ajanlat format kovetelmenyei

Az ajanlattevonek ajanlatat egy eredeti es egy masolati peldanyban kell elkeszitenie, feltuntetve az adott 
peldanyon az „Eredeti ajanlat” es „Masolati ajanlat” megjelblest, melyeket kiilbn - kiilbn sertetlen, lezart 
boritekban kell benyujtania. A peldanyok kbzbtti elteres eseten az eredeti peldany ervenyes.

Az ajanlat elsb oldalan kell elhelyezni a megfeleloen kitbltbtt „Jelentkezesi lapot”, a masodik oldalon a 
kitoltott „Ajanlati bsszesitbt”, kulbnbs tekintettel a megajanlott vetelar es megfizetesi mbdjanak 
megjelblesere. Ezt kbvetben kell elhelyezni az ajanlati felhivas mellekletet kepezb ertelemszeruen 
kitbltbtt nyilatkozatokat, valamint a 7. pontban reszletezett valamennyi dokumentumot. Az 
ajanlattevonek kbzblnie kell a benyujto nevet, lakcimet (szekhelyet), ahova a palyazati eredmeny 
kbzleset keri, tovabba azt a bankszamlaszamot es a bankszamla kedvezmenyezettjenek nevet illetve mas 
azonositbjat, ahova az ajanlati biztositek (banatpenz) visszautalasat keri, amennyiben nem nyertese a 
palyazatnak.



Az ajanlat es az osszes melleklet minden oldaldt - osszefuzve, az oldalak szamanak 
dokumentalasaval - folyamatos szdmozdssal (az Ures oldalakat is) kell elldtni.

Az iratokat magyar nyelven, lezart, sertetlen boritekokban, szemelyesen (nem postai uton) kell 
benyujtani. A boritekra kizarolag a palyazat targyat kell raimi, az alabbiak szerint:

^Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan elidegenitese - palyazat”

A Bonyolito lezaratlan vagy seriilt boritekot nem vesz at. Kiiro minden, az ajanlatteteli hatariddn tul 
benyujtott ajanlatot ervenytelennek nyilvanit.

Amennyiben az ajanlattevo a palyazati eljaras barmelyik szakaszaban meghatalmazott utjan jar el, a 
teljes bizonyito ereju maganokiratba foglalt meghatalmazas eredeti peldanyat is mellekelni kell az 
ajanlathoz. ApoIgari perrendtartasrol szold 2016. evi CXXX. torveny 325. §-a szerint ateljes bizonyito 
ereju maganokiratnak az alabbi feltetelek valamelyikenek kell megfelelnie:

a) a kiallito az okiratot sajat kezuleg Irta es alairta,

b) ket tanu igazolja, hogy az okirat alalroja a reszben vagy egeszben nem altala irt okiratot elottuk 
irta ala, vagy alalrasat elottuk sajat kezu alairasanak ismerte el; igazolaskent az okiratot mindket tand 
alalija, tovabba az okiraton a tanuk nevet es lakohelyet - ennek hianyaban tartdzkodasi helyet - 
olvashatoan is fel kell tiintetni,

c) az okirat alai'rojanak alalrasat vagy kezjegyet az okiraton biro vagy kozjegyzo hitelesiti,

d) az okiratot a jogi szemely kepviseletere jogosult szemely a ra vonatkozo szabalyok szerint 
megfeleloen alairja,

e) ugyved vagy kamarai jogtanacsos az altala keszitett okirat szabalyszeru ellenjegyzesevel 
bizonyltja, hogy az okirat alalroja a mas altal irt okiratot elotte irta ala vagy alalrasat elotte sajat kezu 
alairasanak ismerte el,

Ha az ajanlattevo gazdalkodo szervezet, a palyazati eljaras soran neveben nyilatkozatot a cegjegyzekben 
feltuntetett kepviseleti joggal rendelkezd szemely, vagy e szemely meghatalmazottja tehet.

9. Az ajanlat modositasa

Az ajanlattevo az ajanlatteteli hatarido lejartaig mddosithatja vagy visszavonhatja palyazati ajanlatat, az 
ajanlatteteli hatarido lejartat kovetoen azonban a benyujtott ajanlatok nem modosithatok.

Az ajanlati kotottseg az ajanlatteteli hatarido lejartanak napjaval kezdodik.

10. Ajanlati kotottseg

Az ajanlattevo legalabb 60 napig terjedo ajanlati kotottseget koteles vallalni, amely az ajanlatteteli 
hatarido lejartanak napjaval kezdodik. Az ajanlattevo koteles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiiro az 
ajanlatok eredmenyenek megallapftasara vonatkozo hataridot elhalasztotta, ugy vallalja az ajanlati 
kotottseg meghosszabbitasat a palyazat eredmenyenek megallapitasara vonatkozo hatarido 
elhalasztasanak napjai szamaval megegyezden.

Az ajanlati kotottseg tartalmanak meghatarozasara a Polgari Torvenykonyv rendelkezesei iranyadoak, 
kiildnos tekintettel a 6:64. §-ra.

Az ajanlat olyan megallapodast kezdemenyezo nyilatkozatot jelent, amely a torveny alapjan 
lenyegesnek tekintett szerzodeses elemeket tartalmazza, s egyertelmuen kitunik beldle, hogy az abban 
foglaltak iigyletkotesi akaratot tiikroznek, tehat a nyilatkozo - ajanlata elfogadasa eseten - azt magara 
nezve kotelezonek ismeri el.

Az ajanlati kotottseg azt jelenti, hogy ha a masik fel az adott iddhataron beliil az ajanlatot elfogadja, a 
szerzodes a torveny rendelkezese folytan letrejon. Az ajanlat megtetelevel tehat fuggo helyzet alakul ki, 
amely az ajanlati kotottseg leteltevel er veget.



Amennyiben az ajanlattevo az ajanlati kbtbttsegenek ideje alatt ajanlatat visszavonja, a befizetett ajanlati 
biztositekot elveszti.

A Kiiro az ajanlati biztositekot a palyazati felhivas visszavonasa, az eljaras eredmenytelensegenek 
megallapitasa eseten, illetve - az ajanlatok elbirasat kovetoen - a nem nyertes ajanlattevbk reszere 
koteles 15 munkanapon beliil visszaflzetni. A Kiiro az ajanlati biztositek utan kamatot nem fizet, kiveve, 
ha a visszafizetesi hataridot elmulasztja.

11. A palyazatok bontasa

A palyazati ajanlatokat tartalmazo zart boritekok felbontasat a Bonyolito vegzi a palyazati felhivasban 
megjelblt idopontban. Az ajanlatok felbontasan, a Bonyolito kepviselbjen kivul az ajanlattevbk, illetve 
meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A kepviseleti jogosultsagot megfelelben (szemelyi igazolvany, 
meghatalmazas) igazolni kell.

Az ajanlattevbk a bontas idbpontjarbl kulbn ertesitest nem kapnak. Az ajanlatok felbontasan jelen levbk 
jelenletiik igazolasara jelenleti ivet imak ala.

Az ajanlatok felbontasakor a Bonyolito ismerteti az ajanlattevbk nevet, lakdhelyet (szekhelyet), 

azonban az ajanlatokkal kapcsolatos tovabbi reszletek nem hozhatdk nyilvanossagra.

Az ajanlattevo a fenti adatok ismerteteset nem tilthatja meg.

A Bonyolito az ajanlatok felbontasardl, az ajanlatok ismertetett tartalmarbl jegyzbkbnyvet keszit, 
amelyet az ajanlattevbknek erre vonatkozd igeny eseten atad, illetve megkiild. A jegyzbkbnyvet a 
Bonyolito kepviselbje es a jegyzbkbnyvvezetb irja ala, es a bontason megjelent ajanlattevbk kbziil 
kijelbltek, pedig alairasukkal hitelesitik.

12. A palyazat ervenytelensegeinek esetei

A Bonyolito az ajanlatok biralatakormegallapitja, hogy mely ajanlatok ervenytelenek, es ez alapjan tesz 
javaslatot a Kiirdnak az ajanlatok ervenytelensegenek megallapitasara. A Kiiro ervenytelennek 
nyilvanitja az ajanlatot a Versenyeztetesi Szabalyzat szerint, ha

a) azt a kiirasban meghatarozott, illetve szabalyszeruen meghosszabbitott ajanlatteteli hataridb utan 
nyujtottak be.

b) azt olyan ajanlattevo nyujtotta be, aki az Onkormanyzattal szembeni, korabbi fizetesi kbtelezettseget 
(helyi add, berleti dij, stb.) nem teljesitette.

c) az ajanlattevo a biztositekot nem, vagy nem az elbirtaknak megfelelben bocsatotta rendelkezesre.

d) a kiirasban szereplb adatokat, igazolasokat nem, vagy nem az elbirasnak megfelelben csatolta, 
ideertve, ha az ajanlattevo nem csatolta arrol szold nyilatkozatat, hogy nines kbztartozasa (ado-, 
vam-, tarsadalombiztositasi jarulek es egyeb, az allamhaztartas mas alrendszereivel szemben 
fennallo fizetesi kbtelezettsege),

e) az ajanlat nem felel meg a kiirasban meghatarozott felteteleknek vagy az ajanlattevo nem tett a 
kiirasban foglaltaknak megfelelb ajanlatot,

f) az ajanlattevo valotlan adatot kbzblt,

g) az ajanlattevo a hianypotlasi felhivasban foglaltaknak nem, vagy nem teljes kbriien tett eleget, 

h) olyan ajanlat erkezett, amely a meghatarozott fizetesi feltetelektbl elterb ajanlatot tartalmaz.

Az eljaras tovabbi szakaszaban nem vehet reszt az, aki a)-h) pontokban foglaltak szerint ervenytelen 
palyazati ajanlatot tett.

13. A palyazati ajanlatok elbiralasa, az elbiralas szempontjai
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A palyazati ajanlatokat a lehetb legrbvidebb idbn beliil el kell biralni. A palyazat eredmenyenek 
megallapitasara vonatkoz6 hatarido egy alkalommal meghosszabbithato. Az uj hataridorbl, illetve annak 
fliggvenyeben az ajanlati kbtbttseg idbtartamanak meghosszabbitasardl a Bonyolitb koteles ajanlott 
levelben tajekoztatni az osszes palyazbt.

A Bonyolitb a palyazati felhivasban meghatarozott ertekelesi szempontok alapjan biralja el es 
rangsorolja az ervenyes palyazati ajanlatokat, szlikseg szerint szakertbk bevonasaval.

Az elbiralas fd szempontja:

A palyazat nyertese az, aki a palyazati felhivasban rdgzftett feltetelek teljesitese mellett a vetelar 
bsszegere a legmagasabb ajanlatot tette.

A Kiiro a palyazati felhivasban igenyelt iratokon es adatokon tulmenben is jogosult megvizsgalni az 
ajanlattevok alkalmassagat a szerzbdes teljesitesere, es ennek soran a csatolt dokumentumok 
eredetiseget is ellenbrizheti.

A Kiiro sziikseg eseten az ajanlattevbtbl az ajanlat lenyeget nem erinto technikai-formai kerdesekben, 
irasban felvilagositast kerhet annak elbrebocsatasaval, hogy az ajanlattevb palyazo ezzel kapcsolatos 
irasbeli valasza semmilyen formaban nem eredmenyezheti az ajanlataban megfogalmazott feltetelek 
olyan megvaltozasat, amely a palyazat soran a beerkezett ajanlatok sorrendjet mbdositanL A Kiiro a 
felvilagositas kereserbl, es annak tartalmarbl haladektalanul irasban ertesiti a tbbbi ajanlattevbt.

A palyazat Bonyolitoja az 5 legmagasabb ajanlatot tevbket behivja versenytargyalasra es 
ajanlattevbknek lehetbsegiik van a vetelarra licit formajaban ujabb ajanlatot, ajanlatokat tenni. Az indulb 
vetelar a beerkezett legmagasabb vetelar ajanlat, a licitlepcsb 1.000.000,- Ft, azaz Egymillib forint, 
negativ licit nem lehetseges. A versenytargyalas nyertese az az ajanlattevb, aki a legmagasabb bsszeget 
ajanlja.

A versenytargyalasrbl jegyzbkonyv kesziil, amelyet a Bonyolitb jelen levo kepviselbje, a 
jegyzbkbnyvvezetb, a Bonyolito jogi kepviselbje es az ajanlattevok jelen levo kepviselbi imak ala.

A Bonyolitb az ajanlatok ertekeleserbl jegyzbkbnyvet (a tovabbiakban: ertekelesi jegyzbkonyv) keszit, 
amely tartalmazza

a) a palyazati eljaras rbvid ismeiteteset, a beerkezett ajanlatok szamat,

b) a beerkezett ajanlatok rbvid ertekeleset,

c) a legjobb ajanlatra vonatkozb javaslat indokait,

d) az ellenertek (vetelar) meghatarozasanak szempontjait (ideertve a vetelarat befolyasolb 
kbtelezettsegvallalasokat),

e) a kikbtbtt biztositekok megfelelbsegenek szempontjait,

f) a dbntesek indokat,

g) a palyazati eljaras eredmenyenek osszefoglalb ertekeleset, az elsb ket helyre javasolt palyazo 
megjelbleset, ha erre mod van,

h) a biralatban kbzremukbdbk altal fontosnak tartott korulmenyeket, tenyeket.

14. Osszeferhetetlenseg

A palyazati eljaras soran bsszeferhetetlenseget kell megallapitani, ha a palyazatok elbiralasaban olyan 
termeszetes szemely, szervezet, illetbleg kepviselbjiik vesz reszt, aki maga is ajanlattevb, vagy

a) aimak kbzeli hozzatartozoja (Ptk. 8:1. § (1) bekezdes 1. pont),

b) annak munkaviszony alapjan felettese, vagy alkalmazottja,

c) annak mas szerzbdeses jogviszony kereteben foglalkoztatoja, vagy foglalkoztatottja,

d) ha barmely oknal fogva nem varhatb el tble az ugy elfogulatlan megitelese.



15. A palyazati eljaras ervenytelensegenek es eredmenytelensegenek megallapitasara a 
Versenyeztetesi Szabalyzat rendelkezesei szerint keriilhet sor.

16. Eredmenyhirdetes, szerzodeskotes

A palyazat eredmenyerol a Kiiro legkesobb 2022. januar 31-ig dont, amelyrol Bonyolfto 15 napon beliil 
valamennyi ajanlattevot irasban ertesiti.

Kiiro a palyazat nyertesevel a jelen dokumentacio 4. pontjaban meghatarozottak szerint adasveteli 
eloszerzodest kot.

A nyertes palyazd visszalepese eseten az eladd jogosult a palyazati eljaras soron kovetkezd 
helyezettjevel adasveteli eloszerzodest kotni, amennyiben a palyazat eredmenyenek megallapitasakor a 
masodik legjobb ajanlat meghatarozasra keriilt.

A nyertes ajanlattevo eseteben a befizetett biztositek az ajanlattevo altal fizetendo vetelar osszegebe 
beszamitasra kerul, azonban ha a szerzodes megkotese az ajanlattevonek felrohatd, vagy erdekkoreben 
felmeriilt mas okbol hiusul meg, ajanlattevo a biztositekot elveszti. Az elvesztett biztositek a Kiirot illeti 
meg.

17. Egyeb rendelkezesek

Az ingatlan megtekinthetd a Kiiras 2. pontjaban megjelolt idopontban, de a megtekintes elott ket nappal 
a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kdzpont Zrt. Elidegenitesi Irodajanak munkatarsaval telefonos egyeztetes 
sziikseges a kovetkezd telefonszamon: 06 1 216-6961/106 mellek.

Az ajanlattevo az ajanlatok felbontasaig koteles titokban tartani az ajanlatanak tartalmat, tovabba a Kiiro 
altal a reszletes dokumentacioban vagy barmely modon rendelkezesere bocsatott minden tenyt, 
informacidt, adatot koteles bizalmasan kezelni, arrdl tajekoztatast harmadik szemelynek nem adhat. Ez 
a tilalom nem terjed ki a fmanszfrozo bankkal es konzorcialis ajanlat eseten a resztvevokkel valo 
kapcsolattartasra. Ha az ajanlattevo vagy az erdekkoreben allo mas szemely a palyazat titkossagat 
megsertette, a Kiiro az ajanlatat ervenytelennek nyilvanitja.

A Bonyolito az ajanlatok tartalmat a palyazat lezarasaig titkosan kezeli, tartalmukrol felvilagositast sem 
kiviilalldknak, sem a palyazaton resztvevoknek nem adhat.

A Kiiro az ajanlatokat kizarolag elbiralasra hasznalhatja fel, mas celu felhasznalas eseten az 
ajanlattevovel kiilon meg kell arrdl allapodnia.

A Kiiro a palyazati eljaras soran keszitett jegyzokonyveket, dokumentumokat koteles 5 evig megorizni, 
tovabba ilyen jellegu ellenorzes eseten az ellenorzest vegzo szerv, szemelyek rendelkezesere bocsatani.

A jelen dokumentacioban nem szabalyozott kerdesekben a Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 45/2019. (II. 21.) szamu hatarozata, 
valamint a vonatkozd egyeb jogszabalyok rendelkezesei az iranyaddak.

Budapest, 2021. november
Jozsefvarosi Onkormanyzat

neveben eljard Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kdzpont Zrt.
Novaczki Eleonora

vagyongazdalkodasi igazgatd
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Mellekletek:

1. szamu melleklet: Jelentkezesi lap

2. szamu melleklet: Ajanlati dsszesfto

3. szamu melleklet: Nyilatkozat vegelszamolasrdl, csodeljarasrol, felszamolasrol

4. szamu melleklet: Nyilatkozat a palyazati feltetelek elfogadasarol, szerzodeskotesrol, 
ingatlanszerzesi kepessegrol, ajanlati kotottsegrol

5. szamu melleklet: Nyilatkozat ado es adok modjara behajthato koztartozasrol; Kiiroval szemben 
fennallo tartozasrol, kizaro koriilmenyrol

6. szamu melleklet: Nyilatkozat penziigyi alkalmassagrol

7. szamu melleklet: Nyilatkozat a kezbesftes helyerol es a bankszamlaszamrol

8. szamu melleklet: Nyilatkozat atlathatd szervezetrol

9. szaimi melleklet: Nyilatkozat a palyazaton meghirdetett ingatlan megtekinteserol, allapotanak 
megismereserol

10. szamu melleklet: Adasveteli eloszerzodes tervezet

11. szamii melleklet: Adasveteli eloszerzodest erinto modositasi javaslatok es nyilatkozat

12. szamu melleklet: Osszefoglalo a benyujtando ajanlat formai es tartalmi kovetelmenyeirol, 
tajekoztatas az atlathatd szervezet fogalmarol

13. szamu melleklet: Ertekbecsles
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1. szamu melleklet
^Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan elidegenitese - palyazat”

Jelentkezesi lap

Tarsasag neve, cegformaja:

Szekhelye:

Postacime:

Telefonszama:

Fax szama:

E-mail cime:

Statisztikai szamjel:

Cegnyilvantartasi szama:

Adoszama:

Szamlavezeto bankjanak neve:

Bankszamlaszama:

Kepviselojenek neve, beosztasa:

Meghatalmazott neve1:

Telefonszama:

Fax szama:

E-mail cime:

Budapest,...................................................

palyazo alairasa/cegszeru alairas

1 Meghatalmazott eseten
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2. szamu mellelet

„Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan elidegenitese - palyazat”

AJANLATI OSSZESITO

Alulirott........................................................................................................................................ (nev/tarsasag
neve) a Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan elidegenftesere kiirt 
palyazatra ajanlatomat az alabbiakban foglalom ossze:

Megajanlott vetelar: ............................................................................. Ft

A vetelar megfizetesenek modja:

a) egy osszegben

b) banki hitel igenybevetelevel

(a megfeleld szoveg aldhuzando)

Budapest,....................................................

palyazo alafrasa/cegszeru alairas
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3.szamu melleklet

^Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan elidegenitese - palyazat”

NYILATKOZAT 
vegelszamolasrol, csodeljarasrol, felszamolasrol

Alulirott.................................................................................................................................................................
(tarsasag neve) kepviseleteben kijelentem, hogy a tarsasag

• vegelszamolas alatt *all/nem all
• ellen csodeljaras folyamatban *van/nincs
• ellen felszamolasi eljaras folyamatban *van/nincs.

Budapest,...................................................

palyazo alairasa/cegszeru alairas

A *-gal megjelolt resznel a megfelelo szoveg alahuzando.
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4. szamu melleklet

^Budapest VIII. keriilet, B^rkocsis utca 30. szam alatti ingatlan elidegenftese - palyazat”

NYILATKOZAT
a palyazati feltetelek elfogadasarol, szerzodeskotesrol, ingatlanszerzesi kepessegrol, 

ajanlati kotottsegrol

Alulirott..................................................................................................................................................................

... (nev/tarsasag neve) kijelentem, hogy a palyazat targyat reszletesen megismertem, az 

ajanlattetel felteteleit. a palyazati kiirast magamra nezve kotelezonek elfogadom.

Kijelentem, hogy Magyarorszagon ingatlanszerzesre jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a palyazati felhivasban foglalt 60 napos ajanlati kbtottseget vallalom. 
Nyilatkozom, hogy amennyiben a Kiiro az ajanlatok eredmenyenek megallapitasara vonatkozo 
hataridot elhalasztotta, ugy vallalom az ajanlati kotbttseg meghosszabbitasat a palyazat 
eredmenyenek megallapitasara vonatkozo hatarido elhalasztasanak napjai szamaval 
megegyezben.

Budapest,....................................................

palyazo alairasa/cegszeru alairas
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5. szamu melleklet

^Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan elidegenitese - palyazat”

NYILATKOZAT
add es addk modjara behajthatd kdztartozasrdl es a Kiiroval szemben fennallo 

tartozasroi, kizard korulmenyrol

Alulirott .............................................................................................................................................. (nev)

mint a ............................................................................................................. (tarsasag neve) vezetd

tisztsegviseloje kijelentem, hogy az ajanlattevonek, 

- Ado es adok modjara behajthato koztartozasa * van / nines; 
- Kiiroval szemben tartozasa (helyi add, berleti dij stb.) * van / nines; 
- Kiiroval szemben szerzodesben vallalt es nem teljesitett kotelezettsege * van / nines, 

amelyeket az alabbi okiratokkal igazolok:

1........................................................................................................................................................

2........................................................................................................................................................

3........................................................................................................................................................

4........................................................................................................................................................

Alulirott kijelentem, hogy cegunket erintoen a kozbeszerzesekrol szolo 2015. evi CXLIII. 
torveny 62. § es 63. §-ban foglalt kizard korulmenyek

a.) nem allnak fenn

b.) fenn allnak

(a megfelelo szoveg aldhuzando)

Budapest,....................................................

palyazd alairasa/cegszeru alairas

A *-gal jelolt resznel a megfelelo szoveg alahuzandd.
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6. szamu melleklet

^Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan elidegenitese - palyazat”

NYILATKOZAT 
penziigyi alkalmassagrol

Alulirott ............................................................................................................................................... (nev)

mint a ............................................................................................................. (tarsasag neve) vezetd

tisztsegviseloje, kijelentem, hogy a palyazat targyat kepezd ingatlan vetelaranak megfizetesere 

kepes vagyok, a sziikseges anyagi eszkozok rendelkezesemre allnak.

A szamlavezeto banknal az elmult 1 evben sorban alias nem volt, amelyeket az alabbi 
okiratokkal igazolok:

1.......................................................................................................................................................

2......................................................................................................................................................

Budapest,...................................................

palyazo alairasa/cegszeru alairas
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7. szamu melleklet

„Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan elidegenitese - palyazat”

NYILATKOZAT 
a kezbesites helyerol es bankszamlaszamrol

Alulirott ...................................................... /nev/ mint a ............................................................................
(tarsasag neve) vezetd tisztsegviseloje kerem, hogy a Palyazattal kapcsolatos mindennemu 
nyilatkozatot, felhivast, ertesitest, vagy mas informaciot, valamint a Palyazattal kapcsolatos 
esetleges jogvitaban minden ertesitest, idezest es birosagi hatarozatot, stb. az alabbi cimre 
kerem postazni:

Cimzett:....................................................................................................................................................

Cfm:...........................................................................................................................................................

Amennyiben az altalam a fentiekben megjelolt cimzett a fenti cimen az iratot nem veszi at, 
ennek kovetkezmenyeit a gazdasagi tarsasag vallalja. Tudomasul veszem, hogy amennyiben a 
cimzett a fenti cimen az ertesitest nem veszi at, az ertesites a postara adast koveto 5. 
munkanapon kezbesitettnek mindsul.

A palyazati felhivas visszavonasa eseten a Kiiro a dokumentacid megvasarlasara forditott 
osszeget kerem az alabbi bankszamlaszamra visszautalni:

Bankszamlavezetd penzintezet:.........................................................................................................

Bankszamlaszam:....................................................................................................................................

Bankszamlaval rendelkezni jogosult:..............................................................................................
(nev, lakcim vagy szekhely)

Budapest,...................................................

palyazo alairasa/cegszeru alairas

18



8. szamu melleklet

„Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan elidegenitese - palyazat”

NYILATKOZAT

Alulirott kijelentem, hogy cegiink a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § 
(1) bekezdes 1. pontja szerinti

a.) atlathato szervezetnek minosul.

b.) nem minosul atlathato szervezetnek.

(a megfeleld szoveg aldhuzando)

A jelen nyilatkozatomat a szervezet vezetd tisztsegviseldjekent buntetojogi felelossegem teljes 
tudataban teszem.

Budapest,...................................................

palyazo alairasa/cegszeru alalras
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9. szamu melleklet

„Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan elidegenitese - palyazat”

NYILATKOZAT 
a palyazaton meghirdetett ingatlan megtekinteserol, allapotanak megismereserol

Alulfrott a palyazaton meghirdetett Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30. szam alatti 
ingatlant elozetesen egyeztetett idopontban megneztem, az allapotat es ana vonatkozo muszaki 
tajekoztatast megismertem.

Budapest,...................................................

palyazo alafrasa/cegszeru alairas
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10. szamu melleklet

ADASVETELIELOSZERZODES

amely letrejott egyreszrol

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat (szekhelye: 1082 Budapest, Baross u. 
63-67., adoszama: 15735715-2-42, KSH-szama: 15735715-8411 -321 -01, kepviseli: Piko Andras 
polgannester), mint elado meghatalmazasabol es megbizasabol eljaro Jdzsefvarosi Gazdalkodasi 
Kozpont Zrt. (szekhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., adoszama: 25292499-2-42, cegjegyzek 
szama: 01-10-048457; KSH szama: 25292499-6832-114-01, kepviseli: Kovacs Otto igazgatosagi 
elnok), mint elado (tovabbiakban: elado) 

masreszrol
.....  (szekhelye: ........... ; cegjegyzekszama: ......; adoszama: .................. ; statisztikai szamjele: 
kepviseli:............. ), mint vevo (tovabbiakban: vevo) 

kozott az alulirott napon es helyen, az alabbi feltetelekkel:

1.

Elozmenyek

1.1 . Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es 
Kozteriilet-hasznosftasi Bizottsaga .../2021. (.) szamu hatarozata alapjan ketfordulos,
nyilvanos palyazatot irt ki Budapest VIII. keriilet, 34792 hrsz.-u, termeszetben Berkocsis utca 30. 
szam alatt talalhato, kivett lakohaz, udvar megnevezesu ingatlan ertekesitesere.

1.2 A palyazat nyertese a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznosftasi Bizottsaga ..../2021. (.) szamu hatarozata
szerint vevo lett. Vevo palyazataban az ingatlan teruleten talalhato felepitmeny elbontasat, majd az 
ingatlan beepiteset vallalta.

1.3 A felek rdgzitik, hogy a palyazati kiiras a jelen eloszerzodes elvalaszthatatlan reszet kepezi. Felek 
jelen megallapodas alairasaval kotelezettseget vallalnak az eloszerzodes (illetve annak esetleges 
modositasai) alapjan az adasveteli szerzodes megkdtesere a Ptk. 6:73. §- aban foglalt feltetelek 
szerint azzal, hogy azadasveteli szerzodes megkotesetaPtk. 6:73. § (3)bekezdesebenmeghatarozott 
feltetelek teljesulese eseten tagadhatjak meg.

2.

A szerzodes targyat kepzo ingatlan adatai



Cfme:
Helyrajzi szama: 
Megnevezese: 
Termerteke: 
Kozmu ellatottsaga:

Terhei:

Budapest VIII. kerulet, Berkocsis utca 30.
34792
kivett lakohaz, udvar
565 m2
osszkozmuves

az ingatlan jelenleg tobb berleti joggal terhelt; a 
Magyar Allamnak elovasarlasi joga van; 14+11 m2 
nagysagu teriiletre vonatkozoan az ELMU Halozati 
Kft javara vezetekjog van bejegyezve az ingatlan- 
nyilvantartasban, az ingatlan egyebekben per-, 
teher- es igenymentes.

3.

Jognyilatkozat

3.1. Elad6 tulajdonat kepezi 1/1 aranyban a Budapest, 34792 hrsz.-u, termeszetben a Budapest VIII. 
kerulet, Berkocsis utca 30. szam alatt talalhato ingatlan.

3.2. Elado tajekoztatja Vevot, hogy az epiiletben 18 db lakas talalhato, amelybol 7 db lakas berlo altal 
lakott es 3 db lakasban jogcim nelkuli hasznalo van, 4 db helyiseg talalhato, ebbol 4 db helyiseg 
tires.

3.3. Elado tajekoztatja a Vevot, hogy a nemzeti vagyonrol szolo 2011. CXCVI torveny 14. § (2) 
bekezdese alapjan a Magyar Allamot minden mas elovasarlasi jog jogosultat megelozo elovasarlasi 
jog illeti meg. Az elovasarlasi jog gyakorlasara a Magyar Allam reszere fennallo hatarido az 
elovasarlasi jog gyakorlasara felhivo ertesites postara adasanak napjatol szamitott 35 nap.

4.

Jog- es kellekszavatossag

4.1. Elado el kivanja adni vevonek, vevo pedig meg kivanja venni eladotol teljes tulajdonjoggal, 
osszes tartozekaival, szavatossag terhe mellett, vetel jogcimen az 1.) pontban irt ingatlant ajelen 
okiratban irt feltetelekkel.

4.2. Az adasveteli szerzodes megkotesenek hatarideje a lakasokra vonatkozoan kotott valamennyi 
berleti szerzodes megszunteteset kovetden, az utolso berleti szerzodes megszunteteserol szolo 
eladoi ertesites kezhezveteletol szamitott 30 munkanap.

4.3. Vevo az ingatlan teriileten talalhato felepitmenyek elbontasat, majd az ingatlan beepiteset 
vallalta.

4.4. Elado vallalja, hogy az ingatlan kiuriteset jelen adasveteli eloszerzodes alairasatol szamitott 24 
naptari honapon beliil, azaz legkesobb .......... napjaig vegrehajtja. Amennyiben a vallalt
hataridon beliil az ingatlan kiuritese nem megy vegbe, emiatt pedig a birtokbaadas nem tortenik 
meg, akkor az Onkormanyzat, az epiilet kiuritese megkezdese napjat megelozo honapra eloirt, 
lakasok berleti dijabol szarmazo berleti dij bevetel 1/30-ad reszenek megfeleld osszegu napi
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kotbert fizet Vevonek, amennyiben az Onkormanyzat erdekein kivul felmerulb ok miatt nem 
tarthato az ingatlan atadasara kijelolt hatarido, kotber fizetesi kotelezettseg nem keletkezik.

5.

Az ingatlan vetelara, a vetelar megfizetese

5.1. A vetelar...................... Ft, azaz....................... forint, mely a vevo altal a palyazati eljaras soran
ajanlott vetelar. A vetelarat vevo az alabbiak szerint fizeti meg elado reszere:
A vevo palyazatanak benyujtasakor megfizetett az elado szamlajara..................   Ft, azaz..............
forintot ajanlati biztositek cimen. A szerzodo felek ugy rendelkeznek, hogy a befizetett ajanlati 
biztositekbol................................... Ft osszeget foglalonak fogadnak el („Foglal6”), a fennmarado
 -Ft, azaz ...................................................... -Ft vetelarreszlet. Ezen felul vevo 
megfizetett....................Ft vetelar elbleget. A foglalo es a vetelarreszlet osszegenek atvetelet elado
jelen szerzodes alairasaval elismeri es nyugtazza.

5.2. A vetelarbol fennmarado.................... Ft-ot, azaz......................... forintot vevo a vegleges adasveteli
szerzodes megkoteset kovetoen telj esiti a kovetkezok szerint.

a.) egy bsszegben torteno fizetes eseten az adasveteli szerzodes megkoteset koveto 60 naptari napon 
beliil vevo koteles a veteldrbol fennmarado .........................Ft, azaz.................................forint osszeget
megfizetni elado reszere. Elado a vetelar hatralek osszegerol a bankszamlajan tortent jovairas napjaval, 
mint teljesitesi nappal koteles szamlat kiallitani Vevo reszere. Tovabba elado a birtokatruhazas napjaval, 
mint teljesitesi nappal koteles vegszamlat kiallitani Vevo reszere.

b.) banki hitel felhasznalasa eseten az adasveteli szerzodes megkoteset koveto 60 naptari napon Vevo 
megfizeti Elado reszere az ingatlan vetelaranak 50 %-at,.........................Ft-ot, azaz...............................
forintot, amelybe a foglalo es az elso vetelarreszlet osszeget beszamitjak, a fennmarado vetelarat, 
........................ Ft-ot, azaz............................... forintot Vevo banki hitel felhasznalasaval fizeti meg elado 
reszere, az Elado .... altal vezetett.......................... szamu bankszamlajara az elovasarlasi jogrol lemondo
nyilatkozatok vagy az elovasarlasi jog gyakorlasara vonatkozd hatarido eredmenytelen elteltere 
vonatkozo eladoi ertesites vevo reszere tortent sikeres kezbesiteset koveto 45 munkanapon beliil.

6.

Beepitesi kotelezettseg

6.1. A vevo vallalja, hogy az ingatlanokat a Jdzsefvaros Keriileti Epitesi Szabalyzatarol szolo 66/2007. 
(XII. 12.) onkonnanyzati rendelet (JOKESZ) eloirasainak megfeleloen beepiti. Vevo beepitesi 
kotelezettsegnek az alabbiak szerint tesz eleget:

a) az ingatlanon talalhato epuletet elbontja, az ingatlan birtokbaadasatol szamitott 2 even beliil jogeros 
epitesi engedelyt szerez es

b) az ingatlan birtokbaadasatol szamitott 5 even beliil jogeros hasznalatbaveteli engedelyt szerez.

c) a foldszinti utcafronton legalabb 1 db kereskedelmi celra szolgalo helyiseget alakit ki.

A kozmdfejlesztessel kapcsolatos osszes koltseg (pl. fejlesztesi hozzajarulas, tervezes. stb.) a vevot 
terheli.

A beepites szazalek, epitmenymagassag, szintszam, szintteriilet, stb. tekinteteben az Orszagos 
Telepulesrendezesi es Epitesi Kovetelmenyekrol (OTEK) szolo 253/1997. (XU. 20.)
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Kormanyrendelet, az 5/2015. (II. 16.) Fbv. KGY. rendelet (BFRSZ), es Jozsefvaros Keriileti fepitesi 
Szabalyzatarol szolo 66/2007. (XII. 12.) bnkormanyzati rendelet (JOKESZ) eloirasai az iranyadok.

7.

A szerzodesben vallalt kbtelezettsegek nem teljesitesenek, illetve kesedelmes teljesitesenek 
jogkbvetkezmenyei

7.1. A beepitesi kbtelezettseg nem teljesitese, illetve kesedelmes teljesitese eseten alkalmazhato 
j ogkb vetkezmenyek:

7.1.2. Kesedelmi kotber

Ha a vevo a 6.1. pontban meghatarozott valamely kbtelezettsegevel neki felrohatd okbol 
kesedelembe esik, kesedelmi kbtbert koteles fizetni az eladonak.

A kesedelmi kotber merteke:
- A jogerds epitesi engedely megszerzesenek 60 napot meghalado kesedelme eseten a kotber 

osszege 15.000.000,-- Ft;
- A jogerds hasznalatbaveteli engedely megszerzesenek 60 napot meghalado kesedelme 

eseten a kotber osszege 7.500.000,- Ft.

Felek rogzitik, hogy 61 napot meghalado kesedelem eseten, vevo a kesedelmes teljesitesre 
tekintettel tovabbi 30.000,- Ft/nap kotber megfizetesere koteles a szerzodesszeru teljesitesig.

Vevo kijelenti, hogy a jelen pontban meghatarozott kotber osszeget nem tekinti eltulzottnak.

7.2. Vevo a kesedelmi kotber teljesitesehez banki garanciaszerzodes megkotesevel/ kbzjegyzbi letetbe 
helyezessel (a tovabbiakban: garanciaszerzodes) biztositando garanciaszerzodes nyujtasi 
kotelezettsege van, mely garanciaszerzodest az adasveteli szerzodes alairasaval egyidejuleg koteles 
Elado reszere atadni.

A garanciaszerzodes osszege a jogerds epitesi engedely megszerzesere a 6.1. pont szerint 
rendelkezesre allo hatarido elteltet kbveto, 60 napot meghalado kesedelem eseten 15.000.000,- Ft, 
ajogerbs hasznalatbaveteli engedely megszerzesere a 6.1. pont szerinti rendelkezesre allo hatarido 
elteltet kbveto, 60 napot meghalado kesedelem eseten 7.500.000,- Ft. A garanciaszerzodes az elado 
javara lehivasra/atutalasra keriil a jelen szerzodesben meghatarozott kesedelem eseten. A 
garanciaszerzbdesben foglaltak 60 napnal kevesebb kesedelem eseten idbaranyosan 
ervenyesithetok. Felek rogzitik, hogy csak olyan garancia fogadhato el, amelyek alapjan elado 
egyoldalu tajekoztato nyilatkozataval a bank/kbzjegyzb atutalja a jelen szerzodesben meghatarozott 
kesedelmi kotber osszeget az eladonak, mindenfele egyeb feltetel nelkiil.

8.

Az ingatlan birtokanak atruhazasa

8.1. Elado az ingatlan kiiiriteset kbvetden, az adasveteli szerzodesben meghatarozott idopontban adja 
birtokba az ingatlant, bsszes ingdsagaitol kiuritve, a kulcsok atadasaval. Eddig az idbpontig az 
ingatlannal kapcsolatban felmerulb valamennyi kbltseg az eladot, ettdl az idbponttol kezdbdben 
pedig vevbt terheli.
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9.

Egyeb rendelkezesek

9.1. Az elado Magyarorszag torvenyei szerint mukodo helyi bnkormanyzat.

9.2. Vevo kepviseldje kijelenti, hogy Magyarorszagon bejegyzett gazdasagi tarsasag, ugyletkotesi es 
ingatlanszerzesi kepessege korlatozva nines, kijelenti tovabba, hogy a nemzeti vagyonrol szolo 
2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) bekezdes 1. pontja alapjan atlathatd szervezet.

9.3. Felek a Polgari Torvenykonyv 6:98. § (2) bekezdes alapjan kizarjak mind elado, mind vevo 
feltunb ertekaranytalansagon alapulo esetleges megtamadasi jogat.

9.4. Eljaro ugyved tajekoztatja feleket, hogy a penzmosas es a terrorizmus finanszirozasa 
megelozeserol es megakadalyozasarol szolo 2017. evi LIU. torveny rendelkezesei szerint 
azonositasi kotelezettseg terheli felek adatai vonatkozasaban. Felek kijelentik, hogy adataik a 
szerzodesben helyesen kerultek rogzitesre az altaluk bemutatott szemelyi azonosito okmanyok 
alapjan.

Felek jelen szerzodes alairasaval feltetlen es visszavonhatatlan hozzajarulasukat adjak ahhoz, 
hogy eljaro ugyved okirataikrdl fenymasolatot keszitsen, es azokban rogzitett adataikat a 
szerzodessel egyiitt kezelje.

9.5. Felek tudomasul veszik eljaro ugyved tajekoztatasat, amely szerint adataikat az informacios 
onrendelkezesi jogrol es az informacios szabadsagrol szolo 2011. evi CXII. torveny 
rendelkezesei szerint kizarolag jelen szerzbdeshez kapcsolodo megbizas, illetve a 
jogszabalyokban meghatarozott kotelezettsege teljesitese erdekeben kezelheti.

Felek kijelentik, hogy jelen jogiigylet nem iitkozik a penzmosas es a terrorizmus finanszirozasa 
megelozeserol es megakadalyozasarol szolo 2017. evi LIII. torvenybe.

A szerzodo felek szerzodest alairo kepviseloi kijelentik, hogy az adasveteli eloszerzodes 
megkotesere es alairasara a szukseges felhatalmazasokkal rendelkeznek.

9.6. Jelen szerzodes a Ptk. es a vonatkozo egyeb jogszabaly  ok rendelkezesei megfelelden iranyadoak.

9.7. A felek kozott a szerzodes elott letrejott szobeli vagy irasbeli megallapodas hatalyat veszti. A 
szerzodes modositasa kizarolag irasban tortenhet.

A szerzodes egyes rendelkezeseinek esetleges ervenytelensege nem jelenti automatikusan a 
szerzodes egeszenek ervenytelenseget. Ilyen esetben a felek kotelesek az ervenytelen 
rendelkezest iigy leti akaratuknak es a szerzodeskoteskor fennallo celjuknak leginkabb megfeleld 
rendelkezessel helyettesiteni.

9.8. A szerzodo felek jelen Szerzodes elkeszitesevel es ellenjegyzesevel, valamint az illetekes 
fbldhivatal elotti kepviselettel ......... iigyvedet ............................ bizzak meg, es
meghatalmazzak az illetekes foldhivatal elotti eljarasra is. Ellenjegyzo ugyved a meghatalmazast 
elfogadja.

Felek a jelen okiratot elolvastak, megertettek, es mint akaratukkal mindenben egyezot, helyben hagyolag 
alafijak.

Budapest, 20.......................



Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi 
Onkomianyzat elad6 megbizas&bol eljaro 
Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

kepviseli: Kovacs Otto

igazgatosagi elnok 
Elado

Vevo

Jelen okiratot... ( .............. ) budapesti iigyved keszitettem es ellenjegyzem, Budapest, 20....... 

okiratkeszitb iigyved

KASZ szam:
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11. szamu melleklet
^Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan elidegenitese - palyazat”

Adasveteli eloszerzodest erinto modositasi javaslatok es nyilatkozat

Alulirott ............................................................................................................................................... (nev)
mint a ............................................................................................................. (tarsasag neve) vezeto 
tisztsegviseldje jelen palyazatban talalhato adasveteli eloszerzodeshez /az alabbi modositasi 
javaslatokat teszem / nem teszek modositasi javaslatot*

1................................................................................................................................................

2................................................................................................................................................

Alulirott ............................................................................................................................................... (nev)
mint a ..................................................................................   (tarsasag neve) vezeto 
tisztsegviseldje nyilatkozom, hogy palyazati felhivas mellekletet kepezd adasveteli 
eloszerzodes tervezetekkel kapcsolatos eszrevetelek, modositasi vagy kiegeszitesre iranyulo 
javaslatok kiird altali elutasitasa eseten is fenntartom ajanlatomat.

Budapest,....................................................

palyazo alairasa/cegszeru alairas

A *-gal jelolt resznel a megfelelb szoveg alahuzando
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12. szamu melleklet

Osszefoglalo a benyujtando ajanlat formai es tartalmi kovetelmenyeirol, tajekoztatas az 
atlathato szervezet fogalmarol

Az ajanlatot a tarsasag kepviseloje minden oldalon kezjegyevel koteles ellatni.

Az ajanlatnak folyamatos sorszamozassal kell rendelkeznie.

A boritekon nem szerepelhet a benyujtora vonatkozd jelzes.

Az ajanlatot ket peldanyban, kiilbn lezart boritekban kell benyujtani, az egyik peldanyon feltuntetve az 
„Eredeti peldany”, a masikon a „Masolati peldany” szoveget.

A boritekon a kovetkezo szoveget kell es lehet feltuntetni: „Budapest VIII., Berkocsis utca 30. szam 
alatti ingatlan elidegenitese - palyazat”

Az ajanlatot sertetlen boritekban kell benyujtani, seriilt, felnyitott boritekot a Bonyolito nem vesz at.

Ahol az nines jelezve, hogy masolat is elegendo, az eredeti igazolast kell csatolni az ajanlathoz.

Az ajanlati biztositek befizetesenel a kozlemeny rovatba a kovetkezot kell beimi: ajanlati biztositek 
Berkocsis utca 30.

Az ajanlat tartalmat a kovetkezo sorrendben kerjuk osszefuzni:

1. Jelentkezesi lap

2. Ajanlati osszesito

3. Eredeti, 30 napnal nem regebbi cegkivonat

4. Eredeti alairasi cimpeldany

5. A Pp. eldirasai szerinti bizonyito ereju meghatalmazas, amennyiben az ajanlatot nem a ceg 
kepviseloje irja ala

6. Palyazati dokumentacio megvasarlasardl szolo beveteli penztarbizonylat masolata

7. Ajanlati biztositek befizeteserol szolo igazolas masolata

8. Nyilatkozat vegelszamolasrol, csodeljarasrol, felsz&molasrdl

9. Nyilatkozat a palyazati feltetelek elfogadasarol, szerzbdeskotesrol, ingatlanszerzesi kepessegrol, 
ajanlati kotottsegrol

10. Nyilatkozat ado es adok modjara behajthatb koztartozasrol; Kiiroval szemben fennallo tartozasrol

11. NAV igazolasa

12. Helyi adoigazolas (beszerezhetd: Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatala 
1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

13. Kiiroval, bonyolitoval szemben fennallo tartozas igazolasa (beszerezhetd: Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 1084 Budapest, Or u. 8., es Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 
Polgarmesteri Hivatala Penziigyi Ugyosztaly 1082 Budapest, Baross u. 63-67. II. em.)

14. Nyilatkozat penziigyi alkalmassagrol

15. Nyilatkozat a kezbesites helyerol es a bankszamlaszamrol

16. Nyilatkozat atlathato szervezetrbl

17. Az adasveteli eJoszerzodessel kapcsolatos eszrevetelek, modositasi javaslatok



Atlathato szervezet:

A 2011. evi CXCVI. tv. 3. § rendelkezesei alapjan atlathato szervezet:

1. atlathato szervezet:

a) az allam, a koltsegvetesi szerv, a koztestiilet, a helyi onkormanyzat, a nemzetisegi onkormanyzat, a 
Ursulas, az egyhazi jogi szemely, az olyan gazdalkodo szervezet, amelyben az allam vagy a helyi 
onkormanyzat kulon-kiilon vagy egyutt 100%-os reszesedessel rendelkezik, a nemzetkozi szervezet, 
a kulfoldi allam, a kulfoldi helyhatosag, a kulfoldi allami vagy helyhatdsagi szerv es az Europai 
Gazdasagi Tersegrol szolo megallapodasban reszes allam szabalyozott piacara bevezetett 
nyilvanosan mukodo reszvenytarsasag,

b) az olyan belfdldi vagy kulfoldi jogi szemely vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezo gazdalkodo 
szervezet, amely megfelel a kovetkezo felteteleknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a penzmosas es a terrorizmus fmanszirozasa megelozeserol es 
megakadalyozasarol szolo torveny szerint meghatarozott tenyleges tulajdonosa megismerheto,

bb) az Europai Unio tagallamaban, az Europai Gazdasagi Tersegrol szolo megallapodasban reszes 
allamban, a Gazdasagi Egyuttmukodesi es Fejlesztesi Szervezet tagallamaban vagy olyan 
allamban rendelkezik adoilletoseggel, amellyel Magyarorszagnak a kettos adoztatas 
elkeriileserol szolo egyezmenye van,

be) nem minosul a tarsasagi adorol es az osztalekadorol szolo torveny szerint meghatarozott 
ellenorzbtt kulfoldi tarsasagnak,

bd) a gazdalkodo szervezetben kozvetleniil vagy kozvetetten tobb mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyassal vagy szavazati joggal biro jogi szemely, jogi szemelyiseggel nem rendelkezo 
gazdalkodo szervezet tekinteteben a ba), bb) es be) alpont szerinti feltetelek fennallnak;

a) az a civil szervezet es a vizitarsulat, amely megfelel a kovetkezo felteteleknek:

ca) vezeto tisztsegviseloi megismerhetok,

cb) a civil szervezet es a vizitarsulat, valamint ezek vezeto tisztsegviseloi nem atlathato 
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghalado reszesedessel,

cc) szekhelye az Europai Unio tagallamaban, az Europai Gazdasagi Tersegrol szolo 
megallapodasban reszes allamban, a Gazdasagi Egyuttmukodesi es Fejlesztesi Szervezet 
tagallamaban vagy olyan allamban van, amellyel Magyarorszagnak a kettos adoztatas 
elkeriileserol szolo egyezmenye van;

9. meghatdrozd befolyds: az a kapcsolat, amelynek reven termeszetes szemely, vagy jogi szemely egy 
jogi szemelynek tagja vagy reszvenyese, es

a) jogosult e jogi szemely vezeto tisztsegviseloi vagy feliigyelobizottsaga tagjai tobbsegenek 
megvalasztasara es visszahivasara, vagy

b) ajogi szemely mas tagjaival vagy reszvenyeseivel kotott megallapodas alapjan egyediil rendelkezik 
a szavazatok tobb mint dtven szazalekaval;

3. § (2) Az (1) bekezdes 1. pont b) es c) alpontjaban foglalt felteteleknek valo megfelelesrol a szerzodo 
felnek cegszeruen alairt modon nyilatkoznia kell. A valotlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott 
szerzodes semmis.



Aktualizalasi adatlap

Ertekelt ingatlan megnevezese: kivett lakohaz, udvar

Az eredeti ertekbecsles adatai:

Az ingatlan cime, azonositasi ac atai:
Telepules:
Utca, hazszam. emelet, ajto:
HRSZ:

Budapest, VIII. kerulet 
Berkocsis u. 30.
34792

Tulajdonviszonyok es bcrlo adatai:

Keszitette:
Ertekbecslo:

Grifton Property Kft. 
Toronyi Ferenc

Fajlagos forgalmi ertek:
Az ingatlan forgalmi erteke:
Datuma:
Jovahagyas (felulvizsg) datuma:

341.593 Ft/m2
193.000.000 Ft
2021. aprilis 20.
2021. majus 11.

Ertekelesi forma:

Tulajdonos: Jozsefvarosi Onkormanyzat

Tulajdonjog forgalmi ertek

Aktualizalas ervenyessege: 6 honap

*AktuaIizalas:

*Aktualizalt ertekek:

Fajlagos forgalmi ertek:

Az ingatlan forgalmi erteke:

Likvid forgalmi ertek:

............ Ft/m2

. .1 j... Ft

...!P7.. Ft
Az aktualizalas az eredeti ertek 
muszaki allapot alapjan keszult, a

secslesben rdgzftett teruleti adatok, es az abban rogzitelt 
aktualizalas az eredeti ertekbecslessel egyutt ervenyes.

Budapest. 2021. oktober 14.

Bartfai Laszlo
Igazsagugyi Ingatlanforgalmi Szakerto 

JGKZrt.
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Property£rtekeli ingatlan: Bp., VHL ker., Berkocsis utca 30. lakohaz (Hrsz.: 34792)

INGATLANFORGALMI SZAKVELEMENY

a Budapest VIII. ker., Berkocsis utca 30. szam (hrsz.:34792) alatti, Onkormanyzati 
tulajdonu kivett lakohdz, udvar megnevezesd ingatlan forgalmi 6rt^rdl 2020. 

november 23-an kesziilt 6rtekeles kiegeszitese

Keszitette : Toronyi Ferenc 
Ingatlanforgalmi ertekbecslo 
ndvjegyzek sz&m: 03451/2002

Keszult : 1 peldanyban

Budapest, 2021. Aprilis 20.

H-1139 Budapest. Vaci ut95. Tel.: +36 (1) 270 90 86 Fax; +36 (1) 270 90 87 E-mail; Drooertv^qrifton.tig-^"' H J- M 5^
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Ertekel! ingatlan: Bp., V11L ker., Berkocsis utca 30. lakohaz (Hrsz.: 34792) Property 2

ERTEKELES OSSZEFOGLALO ADATLAP 
AZ INGATLANFORGALMIERTEKEROL 

MEGBizO__________________________________________________________________________________
Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. - Vagyongazdalkodasi Igazgatosag

MEGALLAPfrOTT ERTtK

MEGBfzAS TARGYA
Az ertekelt ingatlan megnevezese ; Kivett lakohaz, udvar

AZ INGATLAN ClME tS AZONOSiTASA
Telepiiles (varos, keriilet, varosresz) 
Utca, htizszam, emelet, ajto 
Hrsz.

: Budapest VIII. ker. Csamok-negyed 
: Berkocsis utca 30.
:34792

TULAJDONVISZONYOK
Tulajdonos
Jelenlegi berlok
A tulajdoni helyzet/forgalomkepesseg erttikelese

: VIII. Keriileti Onkormanyzat
: vannak
: forgalomk6pes

feRT^KELT &RDEKELTSEG : tulajdonjog

feRVfiNYESS^G : forduldnaptol szamitott 180 nap

AZ INGATLAN FdBB JELLEMZOI
Ingatlan tipusa 
Kozmu-ellatottsag 
Tulajdoni hanyad 
Alapteriilet

: Kivett lakdhtiz, udvar
: villany, viz, csatoma, gaz
: 1/1
: 565 m2

£rt£kel£s
Ertekeles alkalmazott modszere

Eredeti ertekeles fordulonapja

: jdvedelem alapu ertek es ujraeloallitasi 
ertek megallapitasa

: 2020. november 23.

Budapest, 2021. aprilis 20

Az Ingatlan forgalmi erteke : 193.000.000,-Ft

Az ingatlan fajlagos forgalmi erteke
azaz Szazkilencvenh^rommillid forint

: 341.593 -Ft/m2
tipit&si telek netto piaci tirUke : 141.208.000,-Ft

Telekfajlagos nettoforgalmi Erteke
azaz Szdznegyvenegymilli6~kett6szdznyolcezer forint 

: 249.926,-Ft/m2
Epitesi telek brutto forgalmi Erteke .179,334.160,-Ft
Epitesi telek ertekenek afa tartalma :38.126.160,-Ft
Az ingatlan nettd likvidacios erteke :135.550.000,-Ft

Az ingatlan bruttd likvidacios erteke
azaz Sz&zhamtinc6imilli6-6lszAz6tvenezerforint 

: 172.148.500,-Ft
Az ingatlan likvidacios Ertekenek afa tartalma .■36.598.500,-Ft

2021 MaJ 11.

Keszitette:
Grifton Property Kft 

1139 Budapest, Vaci ut 95 
Adoszam: 22679026-2-41

Ca : 01 09-938664Gn<ii*0l!iV KlvDcni Zn.

Toronyi Ferenc 
Ingatlanforgalmi ertekbecslo 
nevjegyzek szam: 03451/2002

"4
7 "

l

H-l139 Budapest, Vaci tit 95. Tel.: +36 (1) 270 90 86 Fax: +36 (1) 270 90 87 E-mail: propertv@qrifton.hu
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Ertekelt ingatlan: Bp., VHI. ker., Berkocsis utca 30. lakohaz (Hrsz.: 34792)Property 3

1. A SZAKERTOl JELENTES TARGYA, AZ ERTEKELES CELJA

A JdzsefvMrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. - Vagyongazd&kodasi Igazgatdsag (1084 
Budapest, Or utca 8.) megbizta a Grifton Property Kft.-t a 1084 Budapest. Berkocsis utca 
30. szam alatti, 34792 hrsz-u kivett lakohaz, udvar 2020. november 23-an kesziilt 
ert^kelesenek kiegeszitesevel a lakohaz telkenek epitesi telekkdnt torteno ertekelesevel.

Az ingatlanertekeles celja az ingatlan forgalmi ertekenek ds likvidacios ertekenek a 
megallapitasa.

2. A SZAKERTOl VIZSGALAT MbDSZERE

2.1. Az ertekelesi szabilyzat, jogszabdly, amelynek megfeleloen az ertekeles kesziilt

Az ingatlanertekeld adatlap a forgalmi ertek egyszerusitett dokumentalasi formaban 
tortend megallapitasa. A vonatkozd - a Magyar Ingatlanforgalmazok Szovetsege szakmai 
bizottsaga altal kidolgozott - ajanlasoknak megfeleloen, az abban meghatarozott 
eljarasokat kbvetve, az Alloeszkoz Ertekelok Eurdpai Csoportja (TEGOVA) szakmai 
utmutatasai szerint, az ingatlan jellegere tekintettel a jovedelem alapu maradvanyelvu 
mddszert es az ujraeldallitasi ertekbol avulassal szamitott muszaki ertek megallapitas 
mddszert alkalmaztuk. Az ertdkelesnel figyelembe vettiik a 25/1997. PM es az 54/1997. 
(VIII. 1) FM sz. rendeleteket, tovabba a helyi Onkormanyzat specialis kiteteleit is. Az 
ingatlanok ertekesitese nem a szabad piacon tortenik, az elado nincsen eladasi kenyszer 
alatt. Az alkalmazott mddszer es a levont kovetkeztetesek ertelmezese ezekben a 
jogszabalyokban es iranymutatasokban rdgzitettek figyelembevetelevel, az ott 
meghatarozottak szerint ertendok.

2.2. A szakertoijelentesben haszndlt drtdkformdk, modszerek megnevezese

Figyelemmel az drtdkelendd ingatlan saj^tossagaira, tovAbba az ertekeles celjdra az 
ertekelesi gyakorlatban hasznalt eljarasok koziil a vizsgalt ingatlan eseteben a jovedelem 
alapu maradvanyelvu mddszert es az ujraeldallitasi ertekbol avulassal szamitott muszaki 
ertek megallapitas mddszert alkalmaztuk.

2.3. Helyszfni szemle es idopontja

Helyszini szemle idopontja : 2020. november 18.

2.4. Felhasznalt dokumentumok
- tulajdoni lap (nem hiteles, 2020. 11.11. es 2021. 04.19)
- szintalaprajzok
- ovezeti terkep
- Jozsefvaros Keriileti Epitesi Szabalyzata (reszlet)

Az ingatlanrdl fenykepfelvetelek keszultek, melyeket mellekletkent csatoltunk.

H-i 139 Budapest, Vaci Ut 95. Tel.: +36 (1) 270 90 86 Fax: +36 (1) 270 90 87 E-mail: property®^riftoregt —”
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trtekeh ingatlan: Bp., VIII. ker., Berkocsis utca 30. lakohaz (Hrsz.: 34792)  Property 4

3. AZ INGATLAN 1SMERTETESE

3.1. Ingatlan-nyilvdntartdsi adatok

Telepiiles 
Besorolas
Cim
Helyrajzi szam 
Megnevezese
Tertilet 
Tulajdonos (ok)

: Budapest VIII. ker.
: belterulet
: Berkocsis utca 30.
:34792
: kivett lakohaz, udvar
: 565 m2
: Budapest Fdvdros VIII. Keruleti Onkormanyzat 1/1 
tulajdoni hanyad

Szeljegyek
Terhek : Vezetekjog 14 m2 nagysagu teruletre vonatkozdan 

Jogosult: ELMO HALOZATl KFT;
Vezetekjog 11 m2 nagysagu teruletre vonatkozoan 
Jogosult: ELMU HALOZATl KFT;

3.2. Az ingatlan elhelyezkedese, dltaianos leirdsa

Az ertekelesbe vont ingatlan Budapest VIII. keriileteben, Csamok-negyed elnevezesu 
varosreszben, a Berkocsis utca es a Tolnai Lajos utca sarkan talalhatd. Kdmyezeteben 
tarsashazas es iizleti, valamint intezmenyi celu ingatlanok taldlhatdak, a foldszinten es a 
pinceben tobbnyire uzlethelyisegekkel, muhelyekkel, raktarakkal. A vizsgdlt ingatlan 
minden kozmuvel rendelkezik. Tdmegkozlekedessel a komyeken kozlekedo aut6buszokkal 
es villamosokkal erheto el. Szemelygepkocsival legkonnyebben a Berkocsis utca es a 
Tolnai Lajos utca felol kozelitheto meg.

3.3. A vizsgalt ingatlan leirdsa

A 34792 hrsz-u kivett lakohaz, udvar megnevezesu ingatlan folteriiletenek felszfne sik. A 
vizsgalt ingatlan a Berkocsis utca 30. szam es a Tolnai Lajos utca 12. szam alatt talalhatd.
A Berkocsis utca es a Tolnai Lajos utca sarkan levo lakohaz zartsoru beepitesu, ’U’ alaku 
kialakitasu, a szomszed Tolnai Lajos utca 10. szam alatti lakohaz belso udvara felol tegla 
keritessel hatarolt. A vizsgalt ingatlan Tolnai Lajos utcai szomszedja nyomdaipari 
kdzepiskola, a Berkocsis utcai fronton levd szomszedos ingatlanon uj epulet fejlesztese 
zajlik. A lakohaz 105 m2-es udvaranak 60 %-a toredezett betonfeltilettel, keramitteglakkal 
burkolt, 40 %-a faval, cserjekkel, es talajtakaro novenyekkel benott foldterulet. A telek 
formaja szabalyos teglalaphoz kozelito paralelogramma formaju. A lakohaz pince + 
foldszint + emelet szintosztasu, mindket utcafrontja zartsoru beepitesu. A lakohaz bejarata 
2,5 * 3,6 meteres femszerkezetu ketszamyu lemezajtd. A lakohazban nines lift. A falak a 
szigeteles hianya miatt nedvesednek, ezdrt jellemzoen vakolathianyosak. A lakohaz udvari 
es utcai homlokzati vakolata rossz allapotu. A belso lepcsohaz falazatardl a vakolat sok 
helyen levalt, a fuggofolyoso feletti tetdreszen beazasok nyomai lathatdak. A fuggofolyoso 
aceltarto elemein ds a korlatokon korrozio nyomai lathatdak. A lakohazban 18 db lakds es 
4 db nem lakas celu helyiseg van. A Megbizotol kapott Onkormanyzati Ingatlanvagyon- 
kataszter nyilvantartas alapjan a vizsgalt ingatlanban a 18 lakas komfortfokozata szerint 
szukseglakas, komfort nelkiili es komfortos egyarant megtalalhato. A szemle soran 1 berld

H-l 139 Budapest, Vaci ut 95. Tel.: +36 (1) 270 90 86 Fax: +36 (1) 270 90 87 E-mail: DroDerty@qrifton?Ru^"— Qg
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Property 5Ertekell ingatlan: Bp., 17/1. ker., Berkocsis utca 30. lakohaz (Hrsz.: 34792)

Altai hasznalt lakAsba es a pincebe volt lehetseges a bejutas. A padlaster lakattal volt zArva, 
melyet onkenyesen egy lako zart le. A lakohAzban minden kozmu megtalAlhato. A 
lakasokban a meleg vizellAtAs mukodik, a futes egyedi kiepitesu. A lakohaz AltalAnos 
muszaki Allapota osszessegeben leromlott, gyenge. A karbantartasok es az Allagmegovasi 
munkak elmaradasa miatt a vizsgalt ingatlangazdasAgosan nem ujithato fel.

Kornyezet 
elhelyezkedes 
elerhetoseg 
tdmegkdzlekedesi 
kapcsolat 
gepkocsi parkolas 
alapveto fogyasztAsi 
cikkek vAsArlasi 
lehetosege

cvaroskdzpont kozeli
:gepjarmuvel, tomegkozlekedessel, gyalogosan

:200 m-enbelul
rutcan

:200 m-enbeliil

Lakohaz
epites ideje 
szintszama 
ingatlan tipusa 
epitesi mod 
alapozas 
szigeteles 
tartoszerkezet 
fodemszerkezet

:1889.
rpince + foldszint + galena + emelet
rlakohaz (100 %-s dnkormanyzati tulajdon
rhagyomanyos, tegla, felujitando allapot
rtegla savalap
mines vagy elavult
rtegla szerkezet, felujitando allapotban
rteglaboltozatos pince, acelgerendas kozbenso, fagerendas 
zarofodem, felujitando allapotban

pince 
lepcsohaz 
tetoszerkezet 
hejazat
kiilso feluletkepzes 
elektromos energia 
viz
csatoma
gaz

rleromlott allapotu
rvakolathianyos, felujitando allapotu
rfaszerkezetu, nyereg- es felnyeregteto, felujitand6 allapotu 
rcserepfedes, felujitando Allapotu 
rkoporos vakolat, tegla, rossz Allapotu 
rkdzuzemi hAlozatra csatlakoztatva
rkdziizemi hAlozatra csatlakoztatva 
rkozUzemi hAlozatra csatlakoztatva 
rkdziizemi hAlozatra csatlakoztatva

Helyisegek (lakAsok, nem lakascelu helyisAg)
kiilso nyilAszArok 
belso nyilAszArok

rfem, gerebtokos faszerkezetuek, felujitando Allapotuak 
rfa tok-es szAmyszerkezetuek. felujitando Allapotuak

bejArati ajtok magassaga :2,0 m 
helyisegek belmagassaga ;2,2 - 3,5 m
padozat 
falak 
meleg vizellatAs 
futesrendszer

rbeton, pvc, jArolap, parketta, felujitando allapotuak 
rvakoltak, festettek, csempezettek, felujitando allapotuak 
regyedi 
regyedi

£

H-l 139 Budapest, Vaci lit 95. Tel.: +36 (1) 270 90 86 Fax: +36 (1) 270 90 87 E-mail: propertv@qrifton.hu
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&tekelt ingatlan: Bp., VJ11. ker., Berkocsis utca 30. lakohaz (Hrsz. : 34792)Property g

Az ingatlan ovezeti besorolasa szerint LI-VIII-1 jelu, zartsoru beepitesu nagyvarosias 
lakoteriilet. A jelzett ovezetielbirasnak az alabbi hatarertekek felelnek meg:

• Minimalis telekmeret: 500 m2,
• Beepites modja: Zartsoru (az utca jellegebol adodoan)
• Maximalis beepites terepszint felett: 65%,
• Maximalis beepites terepszint alatt: 100%*
• Maximalis szintteriileti mutato: 4,0 m2/m2,
• Maximalis epitmeny magassaga: 16,0-23,0 meter,**
• Zdldfelulet merteke: 0 %*

*melygardzs letesitese eseten
Jozsefvaros KerUleti Epitesi Szabdlyzat ’JOKESZ’ 2014-es modositdsban levo 3. 

terkepszelvenyen, a Csarnok negyedre vonatkozdana vizsgalt ingatlan eseteben az 
drvenyes utcai epittnenymagassdg 19 m.

A tertileten letrehozhato:
a) lakdeptilet,
b) szallashely-szolgaltato epulet,
c) kbzintezmeny, helyi tarsadalmi viszonyok javitasat szolgald epulet,
d) irodahaz,
e) valamint, ahol azt az epitesi ovezet eloirasai lehetove teszik:

1. az epitesi ovezetben meghatarozott legnagyobb brutto szintteriiletu bnallo 
kiskereskedelmi epulet, illetve rendeltetesi egyseg,

2. parkolohaz, melygarazs,
3. sportcelu epitmeny,
4. egeszsegiigyi epitmeny,
5. szocialis epitmeny,
6. egyhazi epitmeny

A fo rendeltetesu epiileteken beliil, a fo rendeltetest kiszolgalo helyisegeken kiviil 
bnallo rendeltetesi egysegkent: •
a) vendeglatasi,
b) kiskereskedelmi, 
c) irodai, 
d) szolgaltatasi, 
e) igazgatasi, 
f) kulturalis, muvelbdesi es oktatasi celu, 
g) egeszsegiigyi, 
h) egyhazi, 
i) szocialis, 
j) nem zavaro hatasu gazdasagi tevekenysegre (kisipari termelb, szolgaltato) szolgald 
fiinkciok helyezhetbk el a szabalyzat keretei kbzbtt.

A reszletes szabalyozasi elbirasokat amellekletben csatoljuk.

H-1139 Budapest, Vaci Ut 95. Tel.: +36 (1) 270 90 86 Fax: +36 (1) 270 90 87 E-mail: propertv@qrifton.hu
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Ertekelt ingatlan; Bp., VHI. ker., Berkocsis wca 30. lakdhaz (Hrsz.: 34792) Property 7

Hehisegkimutatas

hehiseg megnevezes elhehtzkedese komfort fokozata netto alapterutete (m2)

nem lakascelu helyiseg pince 66
nem lakascelu helyiseg pince 60
nem lakascelu helyiseg foldszint 12
nem lakascelu helyiseg foldszint 24
lakas foldszint 1 szukseglakas 18
lakas foldszint 2 komfortos 34,55
lakas foldszint 3 komfort nelkuli 28.83
lakas foldszint 4 komfort nelkuli 26,4
lakas foldszint 5 komfort nelkuli 31,78
lakas foldszint 6 szukseglakas 18.3
lakas foldszint 7 komfortos 64,4
lakas foldszint 8 szukseglakas 12
lakas foldszint 9 komfort nelkuli 19,66
lakas l.emelet 10 komfort nelkuli 32.3
lakas l.emelet 11 komfort nelkuli 28,97
lakas l.emelet 12 komfort nelkuli 28,97
lakas l.emelet 13 komfort nelkuli 56,3
lakas l.emelet 14 komfort nelkuli 30,6
lakas l.emelet 15 komfort nelkOli 43,52
lakas l.emelet 16 komfort nelkuli 29,3
lakas l.emelet 17 komfort nelkuli 31,57
lakas l.emelet 19 komfort nelkuli 32,43
helyisegek osszesen pince 120
helyisegek osszesen foldszint 36
helyisegek osszesen 156
lakasok Osszesen szukseglakas 48,3
lakasok Osszesen komfort nelkuli 420,63
lakasok osszesen komfort os 98,95
lakasok osszesen 667,35
Helyisegek osszesen 723,88

Ertekmodosito tenyezdk

Erteknovelo szempont

Ertekcsokkento szempont

fejlesztesi potential szintszam novelessel

a lakohaz gyenge muszaki allapotu 
gazdasagosan nem felujithato

H-l 139 Budapest, Vaci Ut 95. Tel.: +36 (1) 270 90 86 Fax: +36 (1) 270 90 87 E-mail: oropertY@qrifton.hti
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Eriekelt ingatlan: Bp.. HU ker., Berkocsis idea 30. lakohaz (Hrsz.: 34792)Property 8

4. Ertek meghatarozas

Az ertekeles celja a kijelSlt ingatlan piaci ertekenek meghatarozasa volt. A 
25/1997.(VHI.l.) PM. rendelet, valamint a TEGOVA iranyelveiben (jelenleg: EVS 2016) 
elofrt modszertanielvek es kovetelmenyek altal elfogadott definicio szerint:

„Piaci (forgalmi) ertek azt a piaci arat jelenti, amely osszegert egy vagyontargyban valo 
erdekeltseg meltanyosan, maganjogi szerzodes kereteben es az ertekeles idopontjaban 
varhatoan eladhato, feltetelezve a kovetkezoket:

• az elado hajlando az eladasra,
• az adasveteli targyalasok lebonyolitasahoz, figyelembe veve a vagyontargy jelleget 

es a piaci helyzetet, megfelelo hosszusAgu idotartam all rendelkezesre,
• a targyalas idoszakaban az ertek nem valtozik,
• a vagyontargy szabadon keriil piacra, meghirdetese megfelelo nyilvanossaggal,
• atlagostol eltero, specials vevoi kiilon ajanlat figyelembevetelere nem keriil sor.

A vagyontargyak piaci ertekenek meghatarozAsara a szakirodalom harom nemzetkozileg 
elfogadott ds alkalmazott ertekelesi modszert ajanl: a piaci osszehasonlito adatokon 
alapulo, a kdltseg-alapu es a hozam-alapu megkozelitest. Az egyes konkret esetekben 
alkalmazando modszer megvalasztasat az ertekbecsles celja, az ertekelendo vagyontargy 
jellege es a modszer adatigenye is befolyasolja.

Az ingatlan piaci ertekenek becslesere a Grifton Property Kft. szakertoi jelen esetben a 
piaci informaciok elemzesere epiilo osszehasonlito modszert, a jovedelem alapu 
maradvanyelvu modszert es az ujraeloallitasi ertekbol avulassal szamitott muszaki ertek 
megallapitas modszereit tartottak alkalmasnak.

Az ertekbecsles keszftese soran azt feltdteleztiik, hogy a vagyontargyak tulajdoni viszonyai 
rendezettek, azok forgalomkepesek, szabadon atruhazhatok, es az igy megallapitott piaci 
ertekben nem tUkroz6dik semmilyen terheles ertekesokkento hatasa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—-J}
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4.1 Forgalmi ertek meghatdrozdsa koltseg alapu mddszerrel

A modszer lenyege, hogy az ingatlan erteket a kalkulalt ujraeloallitasi koltsege alapjan 
hatarozzuk meg, oly modon, hogy az ujraeloaUitasi koltseget az avultsaggal csokkentve es 
a telekertekkel novelve adodik eredmenyul a koltsegalapon szamitott forgalmi ertek.
A kdks£g alapu ertekmeghatarozashoz elso lepesben piaci osszehasonlitassal 
hataroztuk meg a telekerteket, majd a felepitmenyek ujraeloallitasi koltseget szamoltuk. 
Az epiiletek ujraeloallitasi koltseget az Epitoipari Koltsegbecslesi Segedlet 2020. 
kiadvany, epitoipari cegek Altai kozolt informaciok, valamint kuldnbozo elemzesek alapjan 
kalkulaltuk.

Az ujraeloallitasi koltsegbol az avulAsok figyelembe vetelevel hataroztuk meg az erteket.
Az avulas az idd mulasa miatti ertekcsokkenes, melynek fo elemei az alabbiak:

- muszaki Allapotbol adodo fizikai avultsag; fizikai romlas;
- hasznalat / hasznosithatosAg / korszeruseg alapjan meghatarozott funkcionalis 
avultsag;

- piaci komyezeti viszonyokat figyelembe vevo avultsAg, melyet az ingatlantol 
fuggetlen tenyezok befolyasolnak.

Fizikai avultsag
A fizikai romlas eseteben figyelembe kell venni az epiilet fo szerkezeteinek romlasat es 
a szerkezetek aranyat az osszertekhez viszonyitva. A fizikai avulasi szamitasoknal 
a felepitmeny gazdasagosan hatralevo elettartamat kell figyelembe venni.
Altalanos esetben a kbvetkezd gazdasagilag hasznos teljes elettartamokat kell hasznalni:

varosi teglaepiiletek 60-90 ev
varosi, szerelt szerkezetii epiiletek 40-70 ev
kertvarosi, csaladi hazjellegu epiiletek 50-80 ev
ipari es mezogazdasagi epiiletek 20-50 ev

Funkcionalis avultsag
A funkcionalis avulas a gazdasAgtalan, korszerutlen megoldasokat jelenti. Az 
ertekeldnek merlegelnie kell a korszerii letesitmenynek a vizsgalt letesitmenyhez kepest 
tobbletszolgaltatAsait, illetve azokat a korszerii kovetelmenyeket, amelyeket a vizsgalt 
letesitmeny keptelen kielegiteni.

Komyezeti avultsag
A komyezeti avulasban szamba kell venni a komyezetben bekovetkezett minden olyan 
valtozast, amelynek negativ, esetleg pozitiv hatasa van az ingatlan ertekere. A negativ 
komyezeti avulas az ingatlanon elvegzett beruhazassal teljes mertekben soha nem allithato 
helyre.

H-l 139 Budapest, Vaci lit 95. Tel.: +36 (1) 270 90 86 Fax: +36 (1) 270 90 87 E-mail: propertv@Qrifton.hu
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A reszletes szamitasok alapjan a kolts^galapu mddszer alkalmazasaval a 
Budapest, VIII. ker., Berkocsis utca 30. szim (34792 hrsz.) alatti ingatlan erteket 
kerekitve:

187.117.000,-Ft 
azaz

Szaznyolcvanhetmillio-szaztizenhetezer forint

dsszegben allapftottuk meg.

A fenti ertek visszaigenyelhetd AFA-t nem tartalmaz.
A koltsegalapu megkozelitessel szamitott ingatlanertekre vonatkozo szamftasokat utana 
kdzoljuk.

H-l 139 Budapest, Vaci Ut 95. Tel.: +36 (1) 270 90 86 Fax: +36 (1) 270 90 87 E-mail: DroDertv@arifton.hu
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Grtikeh ingatlan: Bp., VIII. ker., Berkocsis utca 30. lakohdz (Hrsz.: 34792) Property 12
GRIFTON

A felepitmeny erfekenek meghararozdsa ujraeloallifasi koltseg szamitnssal es avulassal

Elhdyezkedes
nettd 

terulete 
(m2)

ujraeloallrtasi 
ktg. (Ft/m2)

avUas (%) Fel6pftm6ny 
szamtott 
erteke (Ft)

fizikai fonkcionalis kdmyezet
pince
nem lakdsc&u helyiseg 156.66 190000 20 30 40 547 200
f&dszint
nem lakascelu helyiseg 36,00 360 000 30 60 60 1 399 680
komfortos lakas 98,95 360 000 30 60 60 5647 1ft
komfort nelkOli lakas 106,67 290000 30 50 60 2 784 087
sziikseglakas 48,30 260 000 30 40 60 904 176
emelet+gaferia
komfort nelkCdi lakds 313,96 290000 30 50 66 8 194 356
Falaphmeny erteke 
osszesen 17 676 675

Forgalmi ertek meghatarozasa koltsegalapu modszerre!

szamitott 6rt£k (Ft)
Fel6pitmeny erteke 17 676 675
Telek erteke 169 440 00C
Az ingatlan forgalmi erttka 187 116 675

H-l 139 Budapest, Vaci ut 95. Tel.: +36 (1) 270 90 86 Fax: +36 (1) 270 90 87 E-mail: proDertv@arifton.hu-J]
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4.2 . Az ingatlan erteke jovedelem alapu megkozelitessel

A jovedelem alapu megkozelites azon a feltetelezesen alapul, hogy osszeftigges van az 
ingatlan beveteltermeld kepessege es az erteke kozott. A szamitasok soran abbol indulunk 
ki, hogy barmely eszkoz erteke annyi, mint a belole szarmazo tiszta jovedelmek 
jelenerteke. Tiszta jovedelem alatt az osszes - az iizemeltetes erdekeben felmertilt - 
kiadassal csokkentett bevetelt ertjtik. A ’’tiszta” bevetelt altalaban ket modszer segitsegevel 
alakithatjuk at ertekke. Ezek a modszerek a kdzvetlen tokesites es a diszkontalt 
penzfolyam elemzese. A kbzvetlen tokesites eseteben egy ev bevetelet alakitjuk at ertekke, 
a hozam tdkesitesi modszer szerint ajdvobeni haszon jelenlegi erteket hatarozzuk meg.

A szamitas eredmenyet alapvetden harom fobb tenyezd befolyasolja:

• az ingatlan fejlesztesere vonatkozd eldirasok szerinti maximalisan elerhetd 
beepites,

• a tervezett beruhazas bnittd bekeriilesi koltsege,
• az ingatlanra epitheto es ertekesitheto teruletek (lakasok, iizletek, gepkocsi 

parkolohelyek stb.) ertekesitesi arszintje.

A kialakitando ingatlanok arszintjet a komyeken kialakult eladasi es kinalati arakbol 
allapitottuk meg.

A maradvanyertek szamitas eseteben a tervezett beruhazas koltsegtenyezdinek osszesseget 
kell a lakasok es parkolok varhato eladasi araval osszevetni. A beruhazasi koltseget, illetve 
a projektszervezdk hasznat, hasonlo specifikacidkkal foglalkozd kivitelezokkel, illetve 
fovAllalkozdkkal tortent egyeztetes alapjan becsultuk meg.
Mind a beruhazasi koltseg, mind az eladasi ar jelentos mertekben fugg a beruMzas 
muszaki szinvonalatol. Szamitasainknal atlagos muszaki tartalmat valoszinusitettiink, 
igazodva a komyezeti adottsagokhoz.
A szamitasok alapjaul szolgald tdbbszor modositott 37/2019.(VHI.22.) szamu 
dnkormanyzati rendelet szerinti dvezeti besorolas szerinti mutatok szolgaltak.
Az ingatlan dvezeti besorolasanak megfelelo maximalis beepitest valosziniisitettuk. A 
tervezett epiiletegytittes osszesen 32 db, 30 - 75 m2-es, tobbsegeben 50 m2 nagysagu 
lakoegyseget foglal magaba. A szabalyozasi tervnek megfelelden az epitmenymagassag es 
a teremgarazs szukseglet alapjan melygarazsszint + fszt. + 5 emelet szintszamu epulet 
helyezheto el.
A gepkocsik elhelyezesere terepszint alatti garazst es felszini parkolot terveztunk. A 
terepszint alatt 100 %-os beepites erejeig terveztunk teremgarazst es lakasonkent 3 m2 
tarolot. Az erkelyek, teraszok merete az atlagosan 50 m2-es lakasoknal lakasonkent 3 m2- 
rel kalkulaltunk. Az epiilet es az epiileten belul a lakasok elhelyezeset, ill. az epulet 
anyaghasznalatat szinten nem reszletezttik. A kivitelezesi koltsegek tervezesekor atlagos 
szerkezetu es igenyszintu epiiletet teteleztunk fel.

H-l 139 Budapest, Vaci Ut 95. Tel.: +36 (1) 270 90 86 Fax: +36 (1) 270 90 87 E-mail: propertv^qrifto^u-
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A r^szletes szamitasok alapjan a jovedelemalapu modszer alkalmazdsaval a 
Budapest, VIIL ker., Berkocsis utca 30. szSm (34792 hrsz.) alatti ingatlan erteket 
kerekitve:

193.000.000,-Ft
azaz

Szazkilencvenharommillio forint

osszegben allapitottuk meg.

A fenti ertek visszaigenyelheto AFA-t nem tartalmaz.
A tervezett epitesi projekt netto epitesi koltsegeit a kovetkezo oldalon talalhato tablazatban 
osszesitettuk. A jdvedelem alapu megkozelitessel szamitott ingatlanertekre vonatkozo 
tablazatot utana kozoljuk.

H-l 139 Budapest. Vaci lit 95. Tel.: +36 (1) 270 90 86 Fax: +36 (1) 270 90 87 E-mail: proDertv@qrifton.hu
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Az epitesi projekt alapadatai

megnevezes megengedett m2, db, %

Telek teriilete 565 m2

Ovezetjele li-vin-1
Beepftesi mod z
Telek legkisebb teriilete 500 m2

Telek legkisebb szelessege 18 m
Legnagyobb beepitettsege (terepszint alatt) 100 %
Legnagyobb beepitettsege (terepszint felett) 75 %
Legkisebb zoldfelufeti arany 0%

Szintteriileti hatarertek 4,5 m2/m2

Epftmenymagassag legalabb 12,5 m
Epftmenymagassag legfeljebb 19,0m

Brutto beepftes terepszint alatt 565 m2

Brutto beepftes terepszint felett 424 m2

Maximalis szintterufet 2 543 m2

Maximalis szintterufet (Epftmenymagassag alapjan) 2 896 m2

Netto beepftes terepszint alatt 509 m2

Netto beepftes terepszint felett 2 161 m2

Foldszinti bruttd teriilet 309 m2

Foldszinti iizletek brutto teriilete 154 m2

Lakasok netto dsszterutete 1 806 m2

Uzletek netto osszteriilete 139 m2

Kozos teriiletek 216 m2

Erkely/terasz (3 m /lakas) 108 m2

Tarolok (3 m2/lakas) 108 m2

Lakasszam (50 m2/lakas) 36 db

Teljes netto beepftes parkoloval 2 315 m2

Teremgarazshelyek szama 32 db
Felsziniparkolobelyek szama 4 db

H-] 139 Budapest, Vaci lit 95. Tel.: +36 (1) 270 90 86 Fax: +36 (1) 270 90 87 E-mail: proDertv@qrifton.hu
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1084 Budapest, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan

A fejlesztes netto koltsegei

TerOleti adatok
Eladhato lakastertilet 1806 m2

Eladhato Uzlet terUlet 139 m2

Eladhatd terasz, loggia, kert 108 m3

KOzds tertlfetek 216 m2

Eladhatd t droid 108 m2

Eladhatd teremgardzs 32 db
Eladhato felszfni parkolo 4 db
Lakdsszdm 36 db

A fejlesztes koltsdge
Bontasikoltsdg 30 000 000 Ft

Epitesi koltseg - lakas 380 000 Ft/m2

Epitdsi kOltseg - Dzletek 380000 Ft/m2

Epitesi kdkseg - erkely/terasz 180 000 Ft/m2

Epftdsikoltseg-tdrolo 200000 Ft/m2

Epftdsi kSIts^g teremgardzs 200000 Ft/m2

Epltdsi kdltseg felszfni parkoldk 300000 Ft/db

Epitesi kOltseg kozos terUletek 200 000 Ft/m2

Bontdsids dpftdsi kCltsdg tfsszesen 861 142441 Ft
Kozmuvekes kozmunvilatkozatok Azepitdsikdltseg 3,0 %-a 25 834 273 Ft
Miiszaki ellendrzes. szakertoi d fjak AzdpitdsikOltseg 2,0 %-a 17 222 849 Ft
Tervezds dija-engeddlyes tervek Az dpit^si k&ltsdg 3,0 %-a 25 834 273 Ft
Tervezds dfja - kiviteli tervek Azepftdsi kdltseg 2,0 %-a 17222 849 Ft
Beruhdzdidii, tartaldkkeret Az dpitdsi kO Its eg 4,0 %-a 34445 698 Ft
Osszes kSItseg 981702 383 Ft

H-l 139 Budapest, Vaci ut 95. Tel.: +36 (1) 270 90 86 Fax: +36 (1) 270 90 87 E-mail: Dropertv(g>Qrifton.hu
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Property J 7Ertekelt ingatlan: Bp., VIII. ker.. Berkocsis utca 30. lakohaz (Hrsz.: 34792)

Funkci6k
Brutt6 

teruiet (m2) Netto teruiet (m2)
Eiadhat6 teruiet 

(m2/darab)
Brutt6elad&si ir 

(Ft/m2; Ft/db)
frtekesitds brutt6 

bevetele
&t£kesit& nett6 

bc^tele

Lakasok 2007 1 806 1806 780 000 1408 744 768 1 341 661 684
Uzietek 154 139 139 780000 108364982 85 326 758
Erkcly/terasz 108 108 108 390 000 42262343 40249 851
Taro Id 120 108 108 390000 42 262343 33277 435
Garazs 1067 960 32 3800000 121 600 000 95 748 031
Parkold 103 103 4 2000000 8243 321 6490804

\ I 'n>2 ~S-l 566

A1084 Budapest, Berkocsis utca 30. szam alatti telekingatlan erteke DCF modszerrel

Evek 2021 2022 2023 Osszesen
Ipitls kezdete

Ertlkesltett lakAsok / 
garizsok / iizletek 
aranva

30% 40% 30%

dsszes nett6 bevftel 480 826 369 641 101 825 480 826 369 1 602 754 563
Flnansziroz&s
Hitelfelvetel 468174 441 219017228 0 687 191 668
Kummulalt hitdfelvdtd 468174 441 687 191 668 687 191 668
Hiteltorlesaes 240413 184 320550913 126227571 687 191 668
Kummulalt hiteliorleszies 240413 184 560 964 097 687 191668
Atlagos hitelallomany 234 087 220 297201006 63 113 786
Kamatkoltsee 5% 5 780 802 14 860050 3155689 23 796 541
FEtelfolyamatok 
egyenlege

221980 454 -116 393 735 -129 383 260

IGad&sok
Beruhazas 668820630 312 88 ! 754 0 981 702383
Kummulalt betuhazds 668 820 630 981702383 0
Maikettng kolcsegek 3,0% 14 424 791 19 233 055 14424 791 48 082 637
Cash flow 19561403 192 593 281 337018 317
Diszkonttenyezo 7% 1,03 l.H 0,00
Cash Flow jelenertek 18910 722 174 006498 0
Maradvanydrtek
Cash flow-k jelendrtSke 193 000 000

Telek terulete, m2 565
Atlagos 
lakasneret

50m2

Fajlagos ertek Ft/m2 341593

H-l 139 Budapest. Vaci Ut 95. Tel.: +36 (1) 270 90 86 Fax; +36 (1) 270 90 87 E-mail: DroDertv@qnfW'tYhu
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4.3 A tdrgyi ingatlan drtekenek megdllapitdsa

Az ertekelest keszito szakerto az ingatlant kivulrol 2020. november 18-an megtekintette. A 
szakerto az ingatlant a koriilmenyek figyelembevetelevel elvart szemrevetelezessel 
felmerte.

Az ingatlan tulajdoni statuszat a 2020. november 11-ei, es a 2021. aprilis 19-i nem hiteles 
tulajdoni-lap adatai alapjan azonositottuk.

Az ingatlan egyeztetett piaci erteket a jovedelem alapii mddszerrel kapott drtek 
figyelembevetelevel javasoljuk elfogadni. A koltsegalapu mddszerrel megallapitott 
muszaki ertek tajekoztato jellegu.

AlkalmazDtt mddszerek Koksegahpd modszer Jovedekm ahpu modsarr

10^=
Piaci ertek IS" 116 675 Ft 193 000 000 Ft
Egyeztetett piaci ertek 193 0M>000 Ft

Az ismertetett mddszerrel ds feltetellel a Budapest VIII. ker., Berkocsis utca 30. szdm 
alatti (34792 hrsz-u) ingatlan piaci drteket:

193.000.000 Ft-ban,
azaz

SzazkilencvenhArommillid forintban

hatAroztuk meg.

A forgalmi ertek tehermentes ingatlanra vonatkozik, es AFA-t nem tartalmaz!

H-1139 Budapest, Vaci Ut 95. Tel.: +36 (1) 270 90 86 Fax: +36 (1) 270 90 87 E-mail: DroDertv@qrifton.hu

mailto:DroDertv@qrifton.hu


GRIFTON
Property 19tfiekelt ingatlan: Bp., VU1. ker., Berkocsis utca 30. lakohdz (Hrsz.: 34792)

A Megbizo keresere meghataroztuk a lakohaz bontasa ut&n megmarado epitesi telek piaci 
erteket.

Alkalmazott modszerek Piaci dsszehasonlitd mddszer Jovedelem alapu mddszer

Siilyozas 70Go 30%

Piaci ertek 169 440 000 Ft 193 000 000 Ft
Egyeztetett piaci ^rtek 176 51€1000 Ft

Az epftesi telek ertekenek megallapitasakor a jelenlegi virushelyzet negativ gazdasagi 
hatasara tekintettel 20 %-os ertekcsokkenest kalkulaltunk.

176.510.000 Ft x 0,8-141.208.000 Ft,

141.208.000,-Ft 
azaz

Szaznegyvenegymiltio-kettoszaznyokezer  forint

A forgalmi ertek tehermentes ingatlanra vonatkozik es AFA-t nem tartalmaz!

Budapest, 2021. aprilis 20.

Grifton Property Kft.
1139 Budapest. Vaci ut 95 
Addszanr 22679026-2-41

Cg : 01-09-938664
Toronyi Ferenc 

Ingatlanforgalmi ertekbecslo 
n6vjegyz6k szam: 03451/2002

H-l 139 Budapest, Vaci Ut 95. Tel.: +36 (1) 270 90 86 Fax: +36 (1) 270 90 87 E-mail: proDertv@qrifton,hu
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5. Specidlis feUdtelezdsek, korldtozdsok

A megallapitott ertek az ingatlan forgalomkepes, bekoltbzheto, teljes per-, igeny- es 
tehermentes allapotu tulajdonjogara vonatkozik, a helyszini szemlen megismert aliapotban.

Az ertekeld kijelenti, hogy az ertekeles targyat kepezd ingatlanhoz semminemu szemelyes 
es anyagi erdekeltsege nem fuzodik, az altala meghatarozott ertek semmilyen 
osszefliggesben nines a megbizasi dij nagysagaval.

Az ertekelest a keszitendo szakvelemenyben reszletesen felsorolt, kapott szobeli es irasbeli 
informaciok alapjan keszitettiik el. A Megbizo az altala szolgaltatott es az ertekelesnel 
felhasznalt adatok hitelesseget es valodisagat szavatolja.

Igy a Megbizo altal rendelkezesunkre bocsatott iratok, egyeb dokumentumok 
tanulmanyozasan tulmenoen jogi termeszetu vizsgalatot (jogeim, vagyonjogok 
ervenyessege, stb.) nem folytattunk. Az ingatlan forgalomkepessegenek jogi eredetu 
korlatozasarol a tulajdoni lapon bejegyzetteken tulmenoen nines tudomasunk, de ezert 
feleldsseget nem vallalunk.

A rendelkezesdnkre bocsatott adatok es informaciok, melyeket az ertekeles soran 
felhasznaltunk, tudomasunk szerint helytalldak es pontosak, azonban teljes kdru 
ellendrzesuket nem volt modunkban elvegezni, ezert felelossegtink e vonatkozasban 
korlatozottnak tekintendd. A szakvelemenyhez csatolt iratok es dokumentumok csak az 
ingatlan bemutatasat szolgaljak.

Megbizo tudomasul veszi, hogy az ertekeld az ertekelest szemrevetelezes es a Megbizo 
adatszolgaltatasai alapjdn kesziti. Az esetlegesen fennallo, de szemrevetelezessel nem 
eszlelheto ertekbefolyasolo tenyezokert az ertekeld feleldsseget nem vallal (pl.: 
epiiletszerkezeti, talajfelszin alatti, stb. problemak).

Az ingatlanon ertekelt felepitmenyek erteke magaban foglalja az epiilet rendeltetesszeru 
hasznalatahoz szukseges felszerelesek, gepeszeti berendezesek erteket, de nem tartalmazza 
az adott funkeiohoz kapcsolddo telepitett vagy mobil eszkozdk erteket.

Az ertekeles idopontja 2020. november es 2021. aprilis ho, a kozgazdasagi, jogi feltetelek 
es piaci viszonyok elore kellb pontossaggal nem prognosztizalhato valtozasai 
modosithatjak, illetve ervenytelenithetik a szakertoi velemeny forgalmi ertekre vonatkozd 
megallapitasait, ezert az ertekeles forduldnapjat koveto 6. honapon tul tortend felhasznalas 
eseten a megadott ertek feliilvizsgalata indokolt.

Az altalunk meghatarozott ertek a fentiekben vazolt felteteleken alapul, es a Megbizo altal 
megjelolt celra torteno felhasznalasban ervenyes.

.—  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - ------ ----- ---- .
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MELLEKLETEK

Tulajdoni lap
Terkepmasolat

Szintrajzok 
Jozsefvaros varosreszei 
Csamok negyed terkepe 

Ovezeti terkep 
Muholdas foto

Jozsefvaros Kertileti Epitesi SzabAlyzata (reszlet) 
Onkormanyzati Ingatlanvagyon Kataszter

Fenykepek
Tirkep
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Budapest Fovaros KormanyhLvatala Foldhivatali Foosztaly

Budapcst,XL,Budaiokx'DtS$. 1519Budapest,H. 415

BUDAPEST VIII.KER,

Bslt&rul&t

Oldai:

Nett) hiteles tulajdMJi lap • Szeinle masolaf

Me^e^esszam: 8000004/178185/2021

2021.04.19

34792 helyrajzi sz&i

1084 BUDAPEST VIII.KER. Berkocais utca
1084 BUDAPEST VIII.KER. Berkocsxs utca

1. Az ingatlan adatai: 
alreszlet adatok

nuveleex ag/kivett megnevezes/

Kivett lakohaz, udvar

3

1.

Szektor : 53

30.
30.

''felulvizsgalat alatt
"felulvizsgalat alatt

LRESZ

itm.o
terdlet 
ha m2

kat. t. j6-/;^i«sztaly adatok
k.fill.| . kat.jov

-ha m2 k.Eill

0 
H.RESZ

565

tulajdoni hanyad; 1/1
bejegyzo hatarozat, erkezeax ido; 84846/1994/03.12.
jogeim: 1991. evi XXXIII. tv.
jogallas: tulajdonos
nevi VIII.KER. ONKORNANTZAT 
cirat 1082 BUDAPEST VIII.KER. Baxoss utca 65-67.

............ .......... . ................ "" —...  m.REsz '
bejegyzo hatarozat, 4rkezesi ido: 31353/1/2011/10.11.Iff1
Vezetekjog
14 ra2 nagyeagj teruletre vonatkozoan. 
jogosult:

nev: ELMO HALO2ATI KFT.
cin> : 1132 BUDAPEST XIII.KER. Vici 6t 7

Sa

2. be^egyzo hatarozat, arkezeai idos 69966/l/2<^^rl^.O8.22 
Vezetekiog
11 m2 nagysagu terdletre vonatkozoan, VNfW'tjO/SO^ .
jogoEult: ■

twv: ELMO HALOZAH KFT. '
cin : 1132 BUDAPEST XIII.KER Vaci ut 72-74.

TULAJDONI LAP VfiGE1

3g

cnQ
3

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdomlap
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Budapest Fovaros Kormanytuvatala FoidhivataU FSosialy

Budapcst.XI., Budafoki ut 59. 1519 Budapest, Pi 415

BUDAPEST VIII.KER.

Belteriilet

Old al:

Nem Jbifeles iulajdani lap • Teljes masolat

Ms^mddcs saam: 800QQ04/46 3286/2020

2020.11,11

347 92 helyrajai szani

1084 BUDAPEST VIII.KER. Berkocsis utca
1094 BUDAPEST VIII.KER. Berkocsis utca

30.
30.

"felulvizsgalat alat t 
’'feliilvissgalat alatt

I.RESZ

Szektor 53

1. Az ingatian adatai: 
alreszlet adatok

muveiesi ag/kivett megnevezes/

Kivett lakohaz, udvar

1.

2.

run.o
teriilet kat .t. adatok
ha m2 k .fill. kat.jov 

ha m2 k.fill

0
hresz

565

tulajdoni hanyad: 1/1 
bejegyzo hatarozat, erkezesi ido: 84846/1994/03.12. 
gogcim: 1991. evi XXXIII. tv.
jogailas: tulajdonos 
nev; VIII.KER. WKORMANYZAT 
cim; 1082 BUDAPEST VIII.KER. Barosa utca 65-67.

m. r E s z 
be^egyzo hatazozat, ^rkezesx ido: 31353/1/2011/10.11.^0’^ 
Vezetekjog 1
14 n>2 nagyaago teriiletre vonatkozoan. ;
jogosult: 

nev; ELMU HALOZATI KPT. - "WF
cijT : 1132 BUDAPEST XIII.KER. Vaci ut 72^^. ’’

bejegyzd hatarozat, erkezeai ido: 68966/l/20^.W12JOB-22
Vezeteknog ,
11 m2 nagysagu teriiletre vonatkozoan, VM§—1'60/2012 . 
jogosult:

nev; ELMO HALOZATI KFT.
elm : 1132 BUDAPEST XIII. KER . Vac|-fcut'W2-74. 

--------------------------------------------------------------------------------- /rv, -----------------------------

egyzo hatarozat, erkezeai ido: ^^^35/1/2013/13.05.13
' tbrlo hatarozat: 104996/1/2013/13.06.12

Fellebbezes |
A 68966/1/2013. szamu elso foku 'l^^rfclan-nyilvantartasi hatarozat ellen. 
jogosult: t|

nev; INTERNETIKA KPT.
cin : 1084 BUDAPEST^Joz^hg^orut 53
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles



Budapest Fovaros Konnanyhivatala Foldhivatali Foosztaly
Budapest, XL, Budafokiut 59.1519 Budapest, Pf 415

E-hiteles terkepmasolat - Teljes masolat
2020.11.11 14:32:02

Helyrajzi szam BUDAPEST VOLKER, belteriilet 34792 Megrendeles szanr 9000/13000/2020

Meretarany; 1; 1000

A terkepmasolat a kiadast megelozd napig megegyezikazingatlan-nyilvantartasi terkepi adatbazis tartalmaval. A 
terkepmasolat merctek Icvetelcrc ncmhasznalhato!



BgRKOCSIS utca 30. 
PINCE ALAPRAJZ 
M=1:100
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BERKOCSIS utca 30.
FdLDSZINT ALAPRAJZ
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BERKOCSIS utca 30.
ELSO EMELET ALAPRAJZ
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Budapest Fdvaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat 
Kepviselo-testiiletenek

37/2019. (VIII.22.) onkormanyzati rendelete*
a Jozsefvaros Keruleti Epitesi Szabalyzatarol (JOKESZ) szolo 66/2007. (XU. 12.) onkormanyzati 
rendelet modositasardl es egyes epitesugyi targyu rendeletek hatalyon klvUl helyezeserdl
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete az epftett kornyezet 
alakitasarol es vedelmerol szolo 1997. evi LXXVII1. torveny (a tovabbiakban: Etv.) 62. § (6) bekezdes 
6. pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, valamint a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szoid 
2011. evi CLXXXIX. torveny 23. § (5) bekezdes 6. pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva a 
kdvetkezoket rendeli el:

I. FEJEZET 
ALTALANOS RENDELKEZESEK

Jozsefvaros Keruleti Epitesi Szabalyzatanak hatalya

l .§ Budapest Fdvaros VIII. kerUlet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek a Jozsefvaros 
KerUleti Epftdsi Szabalyzatardl (JOKESZ) szdl6 66/2007. (XII. 12.) onkormanyzati rendelete (a 
tovabbiakban; Rendelet) 1. §-a helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: „1. § Jozsefvaros Keruleti Epitesi 
Szabalyzatanak (JdKESZ) hatalya a Budapest VIII. kerdlet Jozsefvaros kbzigazgatasi teruletenek a 
Jozsef korut - Nepszinhaz utca - Teleki Laszlo ter - Fiumei utca - Orczy tdr - Orczy Qt - Nagyvdrad 
ter - Ulldi ut altal hatarolt terUletere tetjed ki.”

Jozsefvaros Keruleti Epitesi Szabalyzatanak alkalmazasa 
< 2.§

2. § Hatalyat veszti a Rendelet 9. § (8) bekezdes c)-d) pontja, a 9. § (8) bekezdes f), h), i), k), m), o) 
pontjai, 9. § (11) bekezdes c)-d) pontja, a 16. § (3)-(4) es (6) bekezdese, a 17. § (2) bekezdes c), e), f), 
g), j) pontjai, a 20. § (11) bekezddse, a 24. § (3)-(4) bekezdese, a 25. § (4)- (5) bekezdese, a 28. § (6) 
6s (8)-(9) bekezddse, a 34. § (5)-(6) bekezdese, a 35. § (4) bekezdese, a 36. § (3) bekezddse, a 37. § (7) 
es (9)-(10) bekezdese, a 38. § (1) bekezddse, valamint a Rendelet 4. sz. melleklete (Ovezeti terv).

HATALYAT VESZTI
1. a Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek az I. tomb/Kerepesi ut Hungarla korut - 
Szazados ut Szdrenyi utca/ es a II. tomb /Szazados lit - Ciprus utca Tdrdkbecse utca - Tisztes utca/ 
altal hatarolt terulet reszletes rendezesi tervenek modositasardl szolo 24/1991 szamu rendelete
2. a Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek a Baross ter - Festetics u. - Mosonyi u. Fiumei 
u. altal hatarolt teriilet Reszletes Rendezesi TerverdI sz61o 12/1992. (VI.02.) szamu rendelete
3. a Budapest Fdvaros Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek Reszletes Rendezesi Terv 
jovahagyasdrol szolo 32/1993. (X.12.) sz. onk. rendelete
4. a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek az R-35680 ttsz szamu, Budapest 
VIII. kerUlet Hungdria korut - Szdrdny utca - Szazados ut - Strobl Alajos utca altal hatarolt teriilet 
Reszletes Rendezesi Terve jdvahagyasardl szdld 2/1994. (1.18) sz. onk. rendelete

♦RENDELKEZESI BEEPITVE A 66/2007. (XII. 12.) ONKORMANYZATI RENDELETBE.



(8) Rampas parkolohaz, garAzsepulet - a komyezet terhelesenek csokkentese erdekeben - 
megfelelo szellozteteserol es a szennyezett levego megfelelo tisztitasarol, elvezeteserol 
es kibocsatasarol a vonatkozd eloirasok szerint kell gondoskodni.

(9) Abban az esetben, ha a gepkocsik fiiggdieges mozgatasa lifttel - a komyezetterheles 
csokkentese erdekeben allo motorral - tortenik, akkor az epiilet utcai homlokzata 
megnyithato.

SAJATOS TERULETIEL61RAS0K

(10) Rakoczi ter: a metrdallomas megepiteset kovetoen a teriileten a Vasarcsamok alagsori 
helyisegeinek igenybevdtelevel legalabb 40, de legfeljebb 60 ferohelyes melygarazs 
letesitheto.

IV. FEJEZET 
BEEPITESRE SZANT TERULETEK OVEZET1 ELOIRASAI

Lakoteriileti epitesi ovezetek altalanos eldirdsai
21.§ 

o?(1) A lakoteriileti epitesi Ovezetek teriileten:
a) lakoepiilet,
b) szallashely-szolgaltato epiilet,
c) kozintezmeny, helyi tarsadalmi viszonyok javitasat szolgalo epiilet.
d) irodahaz,
e) valamint, ahol azt az epitesi ovezet eloirasai lehetbve teszik:

1. az epitesi Ovezetben meghatarozott legnagyobb brutto szintteruletu onallo 
kiskereskedelmi epiilet, illetve rendeltetesi egyseg,

2. parkolohaz, melygarazs,
3. sportcelu epitmeny,
4. egeszsegiigyi epitmeny,
5. szocialis epitmeny,
6. egyhazi epitmeny 
heiyezheto el.

(2) A fd rendeltetesu dpiileteken beliil, a fd rendeltetest kiszolgalo helyisegeken kiviil 
onallo rendeltetesi egysegkdnt:
a) vendeglatasi,
b) kiskereskedelmi, 
c) irodai, 
d) szolgaltatasi, 
e) igazgatasi, 
f) kulturalis, muvelodesi es oktatasi celu, 
g) egeszsegiigyi,

82M6dositottaa 12/2008.(111.18.) sz. dnk. rendelet



h) egyhazi,
i) szocialis,
j) nem zavaro hatasu gazdasagi tevekenysegre (kisipari termeld, szolgdltato) 
szolgald funkciok helyezhetok el a szabdlyzat keretei kozott.

(3) A lakdtertileti epftesi ovezetek teriileten on Al Id ipari, raktarozasi, nagykereskedelmi 
epiilet nem letesftheto.

• oo
(4) A lakdteriileti epftesi Ovezetek teriileten amellekepftmenyekkozul:

a) kozmu-becsatlakozasi mutArgy,
b) kerti epftmdny,
c) kerti vfzmedence,
d) kerti lugas,
e) napkollektor,

f) tovabba szabadonalld kerti teto, bsszesen legfeljebb 20 m -es vizszintes feliilettel, 
g) kerti szabadlepcso,
h) tereplepcsd,
i) zAszlotartd oszlop,
j) hulladektartaly-tarolo
helyezheto el.

Ll-VIII jelu zArtsoru bedpi'tAsu, nagyvarosias lakoteriilet dpit&i Ovezetetnek rdszletes 
eldirasai

22.§

(1) Az Ll-VIII jelu epftesi Ovezetek teriileten
a) Az epiiletek foldszinti bedpftesi merteke - teremgarazs, intezm^nyi, kereskedelmi 

funkcio Idtesft&e, illetve ezek vegyes alkalmazasa eseten -r az Ll-VIII-5 
kivetelevel - elerheti a 100%-ot.

b) A felso szintek beepftesi merteke, a mar meglevo epiiletek utdlagos udvarlefedese 
esetenek kivetelevel - nem haladhatja meg az eldfrt belpit&i merteket.

c)84 85 Az epftesi ovezet teriileten letesitendo uj lakohazban kiskereskedelmi rendeltetesi 
egyseg csak az dpiilet pinceszintjen, foldszintjen, valamint else emeleten alakithatd A
ki, a brutt6 kereskedelmi celu szintteriilet legfeljebb 1.000 m lehet.

d) Az ovezetekben letesftheto, lakofunkcidt nem tartalmazo kozintezmenyi es 
sz^lldsjellegu intezmenyek epiileteinek beepftesi mdrteke az 1. szdmu tablazatban 
meghatdrozott mertektol eltero lehet, foldszinti beepites elerheti a 100%-ot, 
foldszint fBlOtti beepites elerheti a 80 %-ot, az Ll-VIII-5 jelu epitesi Ovezet 
kivetelevel.or

e) Meglevo tetoter - kizarolag a meglevo tetosfkok megtartasaval - beepftheto, de az 
ingatlan beepitese az 5,0-os szintteruleti mutato erteket nem haladhatja meg.

^Modositottaa 12/2008.(111.18.) sz. onk. rendelet
84Mddosiiotta a 1 5 2015.(111.31.) Onk. rendelet 10. halalyos 2015. aprihs 3-ldl.
85MegMlapitotta az 50/2011. (IX.I9.)6nk. rendelet 12.§ (1) bekezdese, hatalyba lep 2011.10.19-en
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f) alapfoku onkormanyzati feladatokat ell£t6 inUzmenyek eseten az epitmenymagassag 
1. szamu tdblazat szerinti legkisebb ertekenek legalabb 6,00 metemekkell lenni. A 
csatlakozasnal az illeszkedes szabalyait kell alkalmazni.

87(2) Az epitesi ovezetek teriileten a telkek es az epitmenyek kialakitasara vonatkozo 
parametereket a 1. szamu tablazat tartalmazza.

1. sz. tablazat
Az epitesi 
ovezet jele ■ a telek megengedett az epiilet megengedett

Ll
beepi- 
tesi 
mod

legkisebb kialakfthatd legnagyobb legkisebb legkisebb | legnagyobb

teriilete szelessege
be^phesi 
merteke

szintteriileti 
mutatoja

terepszint 
alatti 

beepitesi 
merteke

zSldfeliileti 
merteke epitmenymagassaga

m'" m % of/nf % % m

Li-vni-i Z 500 18
65 

s75
4,00 

s4,50
85 

I00UJ
15

Om 16,0 23,0

Ll-VM-2 Z 500 18
60 
s75

3,50 
s4,00

8$ 
100{1J

15
Om 16,0 23,0

Ll-VlH-3 z 500 18
60 

s75
3,50 

s4,0088
85 

100m
15

0fii 14,0 19,5

L1-VII1-4 z 500 18
60 
s70

3,50 
s4,00

80
100m

20
0(i) 12,5 16,0

Ll-VIU-5 z 500 18
50 

s75
3,50 
s4,00

70 20 12,5 19,5

Ll-VIIM z 500
65 

s80
4,50 

s5,00
85 

100(1)
15 

OH) 16,0 25,0

Ll-VIH-7 z 500 -
65 
s80

4,50 
s5,00

85 
100m

15
Om 16,0 25,0

s saroktelek eseten
mefygardzs letesitese eseten

L2-VHI jelu z&rtsoru beepitesu v^rosias lakoterulet epitesi bvezeteinek reszletes 
eldirasai

23.§
(1) Az L2-VUIjelu epitesi 6 vezetek teruleten

a) Az epitesi ovezet teriileten garazs, kereskedelmi rendeltetdsfl egyseg dndllo 
rendeltetesu epiiletben nem, csak az epiilet pinceszintjen es fbldszintjen letesitheto.

b) Az elhelyezheto legnagyobb brutt6 kereskedelmi szintteriilet legfeljebb 200 m2 
lehet.

c) Az epitesi ovezetben meglevo tetoter uj rendeltet^si egyseget eredmenyezo 
beepitese eseten a szintterilleti mutate a keretovezetben megengedett ertekig 
tullepheto.

on
(2) Az Epitesi Ovezetek teriileten a telkek es az epitmenyek kialakftasara vonatkozo

parametereket a 2. szamu tablazat tartalmazza.
2. sz. tablazat

Az epitesi 

Ovezet jele
a telek megengedett az epiilet megengedett

®6Mddositotta a 48/2014. (XH.05.) Onk. rendelet 9. § (I) bekezdese.. halalyos 2014, december 5-tol. 
87M6dositotta a 48/2014. (XI 1.05.) dnk. rendelet 9. § (2) bekezdese, haUilyos 2014. december 5-tol.

8812/2008. (IH.l 8) sz. 6nk. rendelettel m6dosult resz
89Mddoshotta a 48/2014. (XII.05.) Onk. rendelet 10. hatalyos 2014. december 5-tol.



OnkomdmzatiIngailamwgynn-lmtaszter: Lakuepiiiet f,E” Bjg
Lapszam; 3 /I Torolve: N W-jKS

Ingatlanjellog: Haromes snnal tobb lakasos lakix 11221-57 Helyragi szim; 34792 / A Kdzter.:N Kulter: N 

Megnevezes
Jogi rendezettseg: rendezett 1 bnkormdnyzati. Majdon Igen 1

Az cpulctnyilvantartds alapadatai
£01. Az epulet funked szerinti megnevezese: Harom es annal tobb lakasos lakb&puletek 11221
£02. Az 6p0lei cime: Budapesi VIII. kerOlel B6rkocs& itca 30.

£03. RendeHeWstPI eli&a haszn£lal - -

£04. Az epulet forga.-omkepessege: forgalomk^pes 5
£05. Az epites eve_ 1889

£06. Az ufoisd felujIUs 6ve; 0

£07. BeepHeU alapterutet; 481

E08. Szintek szama: db: 2

£09. Szinlek nettb lerulete: nt2; 725

£10. Plnceszint lefulete m2; 328

£11. Foggfileges teherhordb sze^ezet hagyomanyos 1

E12 Az Epulet tetdszerkezete: magas 1
EB. Tetdten beepltettsbg: magastetb 6pit6s6vel be£plthet6 8

£14. Az epulet ^Hatpota; teljes feluji&ssa! megfeleiove teheW 3
£ 15. A ms rendszere egyedi tutes 6

£ 16, Melegvizdlatas: egyedi 4
£17. Egy^b elldtottsdg: telefon ♦ k&bel TV van 4

£18. Felvondk szama: 0
£19. Hufladekl&rolas: konldneres 2

Az epttief helyisegei, k^zlekeddi
£20. Kozbs helyis^gek. kozlekedbk: to; 11 £21. m2: 5887

£22. Lakasok osszesen: dhi 18 £23. m2: 568

£24. Lskasokbol bnkormanyzaii Wiajdon: db; 18 £25. •> m ; 568

£26. Nem lakes celu helyisbgek osszeson. dh: 4 £27. - > m': 156

£28. Nem lakds ce'u nelyisegekbc:
- bnkormanyzab tuiajdan. db: 4 £29. m*: 156

£30. - polg&t v&telem helyis&ge: db: 0 £31. mb 0



Rulas & Kang Ktt. GiSPAN (fahottniay&ti 2013R1.00.00 - Nyoatteiva: 2020.11.18. Fa^vkai
AdatayHv&f^afiii$6nfeteKa sje#n6(y ntv^Za^MAS.

Oiikarmanyzaii Ingiitlauw^m-kata^^ Lakoepulet "f " UHM
Laps^m: 3/2 T6«Mve: N E£i
IngatlanjeHeg Harom 6s annAI ibbb lakasos lakdf 11221-57 Helyrejz szan 34792 / A Kbzter:N KQIIeruN

Megnevezes;
Jogi rendezettseg: rendezeH 1 OnkormanyzalM^ Igen 1

Az £piilet £rt£kadatai
Msgnevezes iN Mekv^hozas a. Fl Hi 4 brutt&artak egyentes* ®-

E 31.0 Kbnyv szerinti bruttd Srtek 2003 3998

£31.1 Bruttb 6rtek valtozas 2004 3 998

E3L2 Bruttb ertek valloz^s 2005 3 998

£31.3 Bruttb ertek valtozas 2017 + 368 4 386

£32. Becsult ertek 2006

£33. Allagmutaid 3 20-39% 30

Sxerz&d&ak&tAs datums S2tf2*dfrmUs fefteke Ft KBiietts dAtama FiSIdhlvaU!! Wvetetis datums

AdatrogziUa AdMeHendrxAs

Kelt.: Afaifas: Kelt.: Alairas: Kelt: Alair^s:



1084 Budapest, B^rkocsis utca 30. Kivett lakdh&z, udvar; Hrsz.: 34792

Komyezet, utca, szomsz^dos eptiletek

A vizsgdlt ingatlan utcai homlokzata A lakohaz bejarata

2020. november 18.



1084 Budapest, B^rkocsis utca 30. Kivett lakdhAz, udvar; Hrsz.: 34792

Lakohaz kapualja es udvara

A lakohaz udvara es belsb homlokzata

Lakasok

2020. november 18.



1084 Budapest, Berkocsis utca 30. Kivett lakohaz, udvar; Hrsz.: 34792

Lakas

2020. november 18.



1084 Budapest, BSrkocsis utca 30. Kivett lak6haz, udvar; Hrsz.: 34792

Pince

Pince

Lakohaz utcafronti labazata Lakohaz utcafronti homlokzata

2020. november 18.



TERKEP

Budapest, VIII. ker. Berkocsis utca 30.


