
Budapest Fovaros VIII. kertilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek I I

Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaga ■

.............sz. napirend

ELOTERJESZTES . :

a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag 2021. november 17-i 
ulesere

Targy: Uzemkeptelen gepjarmuvek ^rtekesitese targyu eljaras eredmenyevel kapcsolatos 
dontds
Eldterjeszto: Kiss Imre, Jegyzdi Kabinet kabinetvezetd
Keszitette: dr. Orgovanyi Andras Belsd Ellatasi Iroda irodavezetd
A napirendet nyilvanos iildsen kell targyalni.
A domes elfogadasahoz egyszerii szavazattobbseg szUkseges.

Mellekletek:

1. szamu melleklet: 3 darab Miiszaki szakertdi velemeny .
2. szamu melleklet: Arajanlatkeres
3. szamu melleklet: 5 darab arajanlat

Tisztelt Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag!

1. Tenyalias es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Korabban a JGK Zrt. hasznalataban alld, Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzal 
tulajdonat kepezo, jelenleg uzemen kiviili, nem hasznalt, alabbi harom darab leselejtezett gepjarmu 
keriil ertekesitesre.

1. Mitsubishi L 300 2.0 Transporter FFY-245 forgalmi rendszamu,
JMBLZP03VSA500449 alvazszamu, 1995-os evjaratu, benzin iizemu, zart tehergep-

J jarmu.

2. Ford Fiesta Courier 1.3 GUS-897 forgalmi rendszamu, WF03XXBAJ3WR44401 al
vazszamu, 1999-e evjaratu, benzin uzemu, zart kisaruszallito tehergepjarmu.

3. Ford Transit 2.4 platos MAD-328 forgalmi rendszamu, WF0CXXTTFC5R30593 al
vazszamu, 2005-ds evjaratu, diesel iizemii tehergepjarmu.

A Selejtezesi Bizottsag a 2020. december 17-en kelt, Targyi eszkozok selejtezeserol szold Jegyzd- 
konyveben a gepkocsik „roncskent” valo ertekesiteset javasolta. A Selejtezesi Bizottsag megallapitasa 
szerint a selejtezes oka, bogy az „eszkdzok elavultak, mukddeskeptelenek. javitasuk nagyon koltse- 
ges". Megallapitasukat a jannuvekrdl 2020. november 30-an keszuit miiszaki szakertdi velemdny U-. 
masztjaala.
A jarmiivek ertekesitese celjabdl 2021. oktdber 18-an arajanlatot kertiink be a Polgarmesteri Hivatallal 
korabban mar kapcsolatba keriilt gepjarmu kereskedd vailalkozoktol, tovabba az Arajanlatkdres a 
www.jozsefvaros.hu oldalon is kozzetetelre keriilt.

Az ajanlattetelrc felkert vallalkozasok az alabbiak: - < : \

http://www.jozsefvaros.hu


1. Magony Gyorgy E.V.
e-mail: mgyrancid@ztnail.com

2. MU-GU Kft. (1239 Budapest, Ocsai ut 4/A)
e-mail: office&wgg-miigu.com

3. Autoking-Record Kft. (2100 GddCllo, Szazszorszep utca 3.)
e-mail: roncsauto85@gmaiLcom

4. Fenyes-Auto Kft. (1184 Budapest, Aranyeso utca 8.) 
e-mail', fenyesautoi8@gmail.com

5. Stand-Auto Kft. (2360 Gyal, Arpad utca 8.) 
e-mail: autoroncs@gmail.com

6. Auto-D Autocentrum Kft. (1081 Budapest, Kun utca 4. fszt.7.) 
e-mail: autodkft@gmail.com

7. Lord-Car Kft. (1063 Budapest, Bajnok utca 10. fszt. 3.) 
e-mail:

8. Stolzbauer Kft. (2045 Torokbalint, 0152/12. hrsz.) 
e-mail: mcgabonto@gmail.com

9. Kovacs Gyorgy E.V. 
e-mail: i

10. Domnics Zoltan E.V.
e-mail:

11. Patzay Jozsef Tamas E.V. (2600 Vac, Eperfa utca 8.)
e-mail: rapidauto@invitel.hu

Az Arajanlatkeresben meghatarozott hataridoig, 2021. oktober 28. 10:00 oraig 5 db ajanlattevdtol er- 
kezett arajanlat, mindharom jarmure. Az ajanlat elbiralasanak ertekeUse a ,,legmagasabb vetelar” alap- 
jan tortent.

Ajanlattevok ajanlatainak ismertetese:

Ajanlattevo: KisViragh Lany Kft. (6120 Kiskunmajsa, Bathori utca 5.) arajanlata 2021. ok
tober 21-en, 22:52 orakor, elektronikus uton erkezett. Az ajanlat a formai kovetelmenyeknek 
megfelel.

Arajanlat targy a : Netto ajanlatiar Bruttoajanlati ar
- Mitsubishi L 300 2.0 Transp. (1995)

- Ford Fiesta Courier 1.3 (1999)

- Ford Transit 2.4 platos (2005)

100.000,-Ft

10.000,-Ft

126.000,-Ft

127.000,- Ft 

12.700,-Ft

160.020,- Ft

Ajanlattevo: MU-GU Kft. (1239 Budapest, Ocsai ut 4/A) arajanlata 2021. oktober 19-en, 
10:21 orakor, elektronikus uton erkezett. Az aj^nlatot nem az elvart formaban kaptuk, mivel a 
jarmiiveket kizarolag hulladekkent, Bontasi atveteli igazolas elleneben venne at, ezert femhul- 
ladek atveteli kilos ana tett ajanlatot.

mailto:mgyrancid@ztnail.com
miigu.com
mailto:fenyesautoi8@gmail.com
mailto:autoroncs@gmail.com
mailto:autodkft@gmail.com
mailto:mcgabonto@gmail.com
mailto:rapidauto@invitel.hu


ArajAnlat targya Nctt6 ajAniati Ar Brutto ajanlati ar
- Mitsubishi L 300 2.0 Transp. (1995)

- Ford Fiesta Courier 1.3 (1999)

- Ford Transit 2.4 plaids (2005)

20,0Ft/kg

AjAnlattevb: Mizu-Car Kft. (2040 Budadrs, Lajta koz 4.) arajanlata 2021. oktober 26-an, 
11:25 orakor, elektronikus uton erkezett. Az ajanlat a formal kovetelmenyeknek megfelel.

Arajanlat targya Netto ajAniati Ar Bruttd ajanlati Ar
- Mitsubishi L 300 2,0 Transp. (1995)

- Ford Fiesta Courier 1.3 (1999)

- Ford Transit 2.4 platos (2005)

60.000,-Ft

1.000,-Ft

100.020,-Ft

76.200,-Ft

1.270, -Ft

127.000,-Ft

Ajanlattev6: Patzay Jozsef Tamas E.V. (2600 Vac, Eperfa utca 8.) arajanlata 2021. oktober 
25-en, 15:18 orakor, elektronikus uton erkezett. Az ajanlat a formal kovetelmenyeknek meg
felel.

ArajAnlat targya Netto ajAniati Ar Brutto ajAniati Ar
- Mitsubishi L 3002.0 Transp. (1995) 69.210,- Ft 87.900,-Ft

- Ford Fiesta Courier 1.3 (1999) 57.244,-Ft 72.700,-Ft 7

- Ford Transit 2.4 platos (2005) 120.470,-Ft 153.000,-Ft

Ajanlattevd: UP Auto Kft. (2600 VAc, Ag utca 9.) Arajanlata 2021. oktober 28-an, 09:16 ora-
cor, elektronikus uton Arkezett. Az ajanlat a formai kovetelmenyeknek megfelel.

ArajAnlat targya Nett6 ajanlati Ar Brutto ajAniati ar
- Mitsubishi L 300 2.0 Transp. (1995) 175.591,-Ft 223.000,- Ft

- Ford Fiesta Courier 1.3 (1999) 88.977,-Ft 113.000,-Ft

- Ford Transit 2.4 platos (2005) 118.900,-Ft 151.000,-Ft

A beerkezett arajanlatok ertekelese:

A fentiekre tekintettei megallapitast nyert, hogy az 1.6s 2. leselejtezett gepjarmu megvetelere a legmaga
sabb dsszegu ajanlatot UP Aut6 Kft. (2600 Vac, Ag utca 9.) tette, az alabbiak szerint:

Ajanlat targya Legmagasabb ajanlati Ar
- Mitsubishi L 300 2.0 Transporter (1995)

- Ford Fiesta Courier 1.3 (1999)

brutto 223.000,-Ft 

brutto 113.000,-Ft

A 3. leselejtezett gepjarmu megvetelere a legmagasabb osszegii - az aldbbiakban ismertetesre 
kerulo-ajanlatot a KisViragh LAny Kft. (6120 Kiskunmajsa, Bathori utca 5.) tette.

Ajanlat tArgya Legmagasabb ajanlati Ar

Ford Transit 2.4 platos (2005) brutto 160.020,-Ft



II. A beterjeszt& indoka

Az eloterjesztes targyaban a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizott- 
sag dontese sziikseges.

HL A dontes ceija, penziigyi hatasa

A dontes cclja, a Jdzsefvarosi Onkormanyzat tulajdonat kepezo 3 darab leselejtezett gepjarmu legma- 
gasabb aron tortend ertekesitese targyban az ertekesitesi eljaras lezarasa, az eredmeny megallapi- 
tasarol szolo dontes meghozatala, valamint a felhatalmazas megadasa az adasveteli szerzodesek 
megkotesere.
A dontes penziigyi fedezetet nem igenyel.

IV. Jogszabalyi kornyezet

A Kepviseld-testUlet es Szervei Szervezeti es Mukddesi Szabalyzatardl szolo 36/2014 
(XI.06.) onkormanyzati rendelet 7. melleklet 4.1.1. alpontja szerint a Tulajdonosi, Vagyon
gazdalkodasi es Kdzterulet-hasznosfJasi Bizottsag dont a Budapest Jdzsefvarosi Onkormany- 
zat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo onkormanyzati ren- 
deleteben meghatarozott tulajdonosi hataskorokben.
Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gya- 
korlasardl szolo 66/2012. (XII. 13.) onkormanyzati rendelet 17. § (1) aa) alpontja ertelmeben a 
Kepviseld-testulet tulajdonosi jogokat gyakorlo bizottsaga a tulajdonosi joggyakorld az 500 
millio Ft-ot meg nem haladd ertekii az Onkormanyzat torzsvagyonaba nem tartozd vagyon 
tulajdonjoganak atruhazasa eseten.

Fentiek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

Hat^rozati javaslat

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi ds Kozteriilet- 
hasznositasi Bizottsaga ....Z2021. (XI. 17.) szamu hatarozata

Uzemkeptelen gepjarmuvek ertekesitese targyu eljaras eredmenyevel kapcsolatos don- 
tesrol

A Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet- 
hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy:

1. az,,Uzemkeptelen gepjarmuvek ertekesitdse” targyu eljaras eredmenyes.

2. A Jdzsefvarosi Onkormanyzat tulajdonat kepezd 3 darab leselejtezett, uzemkeptelen gep
jarmu ertekesitescre vonatkozo eljarasban elfogadja a Mitsubishi L 300 2.0 Transporter 
(1995) tipusu, ertekesitendo gepjarmure legmagasabb ajanlatot tevo UP Auto Kft. (2600 
Vac, Ag utca 9.) arajanlatat, amely brutto 223.000,- Ft.

3. A Jdzsefvarosi Onkormanyzat tulajdonat kepezd 3 darab leselejtezett, iizemkeptelen gep
jarmu ertekesitesere vonatkozo eljarasban elfogadja a Ford Fiesta Courier 1.3 (1999) ti
pusu, ertekesitendo gepjarmure legmagasabb ajanlatot tevo UP Auto Kft. (2600 Vac, Ag 
utca 9.) arajanlatat, amely brutto 113.000,- Ft.



4. A Jozsetvarosi Onkormanyzat tulajdonat kepezd 3 darab leselejtezett, uzemkeptelen gep- 
jannu ertekesitesere vonatkozd eljarasban elfogadja a Ford Transit 2.4 platos (2005) tipu- 
su, ertekesitendb gepjarmure legmagasabb ajanlatot levo KisViragh Lany Kft. (6120 Kis- 
kunmajsa, Bathori utca 5.) arajanlatat, amely brutto 160.020,- Ft.

5. Felhatalmazza a polgarmestert a 2-4. pont szerinti adasveteli szerzodesek alafrasara.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 1-4. pontok eseteben azonnali

5. pont eseteben 2021. december 1.

A dbntes vegrehajtasat vegzo szervezeu egyseg: Jegyzoi Kabinet Belso Ellatasi Iroda

Budapest, 2021. november 2.

Kiss Imre 
kabinetvezeto

KeszItette: Jegyzoi Kabinet Belso Ellatasi Iroda 
LeIrta: dr. Orgovanyi Andras X

JCK31 kontroll:
ELLENORlZTte: /i rx

DR?Vd SZILV1A 

aujegyzo

jovaHagytaBeterjesztesre alkalmas

HDr. Sajtos Csilla

VJEGYZO

Veres Gabor 

Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi 

es Kozterulet-hasznositasi

BiZOTTSAG ELNOKE
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a^^agyu^Ko■zt<5r5aSl^te^^j)eterekire^l^elt'igazsagugyigepjarmukbz!ekeJi£sir^l(iszaktszok^rt5.

Muszaki Szakertoi
VELEMENY

Szama: 2020/1365

A szakertoi velemeny a 
Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal 

megbizasabol 
GUS-897 forgalmi rendszamu jannu 

vonatkozdsdban k^sztilt 2 peldanyban.

gEz az 1. szamu peidany

Kapjak: a megbizo 1 peldanyban, sajat irattar 1 peldanyban.

Budapest, 2020. november 30.

1152:Bui3apeSt. :H77OWM->77ab77\7:77M777^^
"raefoh;:$6rlT?69-i355Wx7064-271-Q4?8S7B7;7xgw77-y'g

Monlop: ww.hqjasjozseiiisu E*mgi|:,h^as@haj«isjb«CT.eu . \



1. Szemle:

2020. november 26. napjan attanulmanyoztam a rendelkezesemre bocs&ott 
iratokat, majd elvegeztem a jarmu szemlejet. Beazonositas utan 
fenykepfelv&eleket keszitettem, melyek egy resze jelen szakvelemeny 
mellekletet kepezik. A szemle nem terjedt ki ajArmd egyedi azonosftoinak 
teljes-kdni vizsgalat&ra. igy jelen szakvelemenyben ajarmu eredetisegenek 
vonatkozasaban nyilatkozni nem tudok.

2. Vizsgalati modszerek:

• Szemrevetelezes, lehetoseg szerint proba, diagnosztikai vizsgalatok.

• Korszerii digitalis fenykepezogep, az azzal keszitett fenykepfelvetelek 
zart rendszerben, az adatvedelmi eloirdsoknak megfeleloen kezelve.

• Pocket Surfix basic FN tipusu fest^kreteg-vastagsag mero^ meresi 
pontossagO.l pm.Roncsolasmentesenmermindennemmagnesezheto 
vastagsagot, magneses. illetve orv^nyaramos mddszerrel.

• EXPERT 204 tipusti f&nvizsgald kesziilek, mely a femlemezekben 
keletkezett szerkezeti hibak megaHapitasara szolgal. (hegesztes, 
lagyftm jelenlete, hokezeles);

• Szakmai forumok, konferenciak, tovabbkepzesek latogatasa.

• Gyartokkal, forgalmazokkal, kereskedbkkel valo konzultacio.

• Tobb evtizedes szakertoi munkdval szerzett tapasztalatom.



3. A jarmu adatai:

Rendszam: ’1 > t ”* >r * >. • } j ** ** v *■f - i, t-» *> r * J GUS-897
Alvazsz^m: ' * \ . WF03XXBAJ3 WR44401

FORD
Tip$s; s FIESTA COURIER
Msmtijellege: ' . \‘ ' G \ zart kisaruszallito

■ Wj&at: \ 3~‘S 1999
Elsoforgalombahelyezes:/ < \ 1999.01.12.
JUsftjforgaktaW  ̂ ' ,

f* A. SK , i>sr J b v V * j "* Magyarorszag
benzin

Teljpsitmeny (kw)f - r- 44
Herigeriht^lom.(^

y , y* s <tt ’$"5^ »«• if M n? 1 299
Sz&tftl&d sxemejyek s^ma: '? '- -

\ ~ ""V *<" #y,<^®'n5y a" •'< 2
manualis

Muszakr vizsga ^rveriyesseger1 ’ < ' 2016.03.22.
Kilom^er-szM416 86 440
Elf0gadott - ,'.

”\ J y- < ^‘•‘“i*’’*''- 1V‘3 ■* *•/-^raA**’''*''* **v
350 000

Vezetett szemzkonyvyej re'nd^lteik:' nem

4. Festekreteg-vizsgalat:

Bal oldal
Megnevezes Vastagsag Megallapitds

Elso sarvedd 194 pm Atfenyezett

Elso ajtd 222 gm Kis javitas

Hdtso sarvedd Nem 
hozzaferhetd

Tetok
Megnevezes Vastagsag Megdllapltds

Gepteld 979 pm Nag}7 javitas

Teto 268 pm Kis javitas

Csomagler teto 208 pm Atfenyezett



H a /a-s j -Z a k: 6 r i o i- . Ifg'd a

Jobb oldal
Megnivezes ■ s Vastagsdg Megdllapitds.

Elso sdrvedo 299 pm Kisjavftas

Els&ajtd 210 pm Kis javitas

Hatso sdn>edo 184 pm Atfenyezett

5. Altalanos jcllemzes:

Altalanos aHapot sulyosan elhanyagolt;
S/crkc/cli elcmek szinte minden elemen senilesek (alalhatoak: 

korrodalt;
S/ebeJo, uvcglcluktck.
I envezes karcos, matt;
Kjipito/js szennyezett, kopott: szakadt:
E uusteljcsitmens. a kilometer/uzemora-szamlalo allasa 

szerinti fut&steljesitmeny
valoszinuleg nem felel meg a t&iylegesnek;

Motor nem indithato;
Vll.lglh’U’stek epek;
Alvaz: nem vizsgalhato;
1 utomu, fekek javitasra szorul; legalabb 4 eve all

Egyeb muszeres vizsgalatokra nem volt modom, melyek eredmenye a 
jarmu £rtek($t jelentdsen befolyasolhatjak.

A jarmu atvizsgalasa nem szervizkorulmenyekkozott tortent, eloelete 
ismeretlen, mely miatt hasznalatba vetel elott szervizben tortend 
atvizsgalasa javasolt!

Budapest, 2020. november 30.

Hajas Jozsef 
Igazsagiigyi gepjarmu-kdzlekedesi muszaki szakerto

Hr^s.^ kozlekedesi muszaki staked







g Magyar KSztersosdg teriileUre kirendett igazsdgiigyi gepjdrmij kbzle^edesi mGszaki szakerto

Muszaki Szakertoi 
VELEMENY 

Szama: 2020/1366

A szakertoi velemeny a 
Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal 

megbizasabol 
FEY-245 forgalmi rendszamu jarmu 

vonatkozasaban kesztilt 2 peldanyban.

Ez az 1. szamu pcldany

Kapjak: a megbizo I peldanyban, sajat irattar 1 peldanyban.

Budapest, 2020. november30.

1152 Sudap^t Zn'nyi Utca6,1 
Telefon: 064:769^55.^^
Mobil:
Honiapvwww-M]asjp?set.eiu



1. Szemle: ■./■ ' ■ ■

2020. november 26. napjan attanulmanyoztam a rendelkezdsemre bocsdtott 
iratokat, majd elvegeztem a jarmu szemlejet. Beazonositas ut£n 
fe'nykeptelveteleket kcszitettem, melyek egy resze jelen szakvelemeny 
mellekletet kepezik. A szemle nem terjedt ki a jarmO egyedi azonositdinak 
teljes-koru vizsgalatara, igy jelen szakv&emenyben a j£rm(i eredetiseg^nek 
vonatkozasaban nyilatkozni nem tudok.

2. Vizsgalati modszerek:

• Szemrevetelez£s, lehetoseg szerint proba, diagnosztikai vizsgalatok.

• Korszeru digitalis fenykepezogep, az azzal keszitett fenykepfelvetelek 
zart rendszerben, az adatvedelmi eldirasoknak megfelelden kezelve.

• Pocket Surfix basic FN tipusu festekreteg-vastagsag mer6, meresi 
pontossag 0.1 pm. Roncsolas mentesen mer minden nem mdgnesezhctd 
vastagsagot magneses, illetve orvenyaramos modszerrel.

• EXPERT 204 tipusu femvizsgald keszulek, mely a femlemezekben 
keletkezett szerkezeti hibak megallapitasara szolgal. (hegesztes, 
lagyfemjelenlete, hokezeles).

• Szakmai forumok, konferenciak, tovabbkepzesek latogatasa.

• GyartokkaL forgalmazokkal, kereskedokkel valo konzultacio.

• Tbbb evtizedes szakertoi munkaval szerzett tapasztalatom.
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3. A j&rmti adatai:

FFY-245
AlvAzszain^ JMBLZP03VSA500449
Gydrtm&ny: \ ~, - MITSUBISHI

L 300 TRANSPORTER
Evjarat:’ . » ’ . 1995
Elsoforgalomba helyez&s: .''1 , \
*. > . ? .V" %. - .fA Vt^*4ri^?r C? *

1995.10.18.
Elso forgalomba allit&s helye:

f ii '-n' J *i\ -*> rl 7 Magyarorszag
Hajtdahyag: ' bcnzin
Teljesftmdny (kvv): - t ■ ■ 67
Henge$rta^!onr(cin3)
' " > k. i*A/» “* vvyhtf'.r 7 i* r 3^.0 1 997
Szallithato"sZemelyek szania: / fl *■ n T 6

manualis
2020.03.27.

Kilom^ter?szamlal6 4U$a (tan) 133 733
Elfogadolt fujastcljesitm^ny (tan): ? .. 588 900

"Vezetetts^rvizkpnyvv'cl rendelkezik: - nem

4. Festdkreteg-vizsgalat:

Bal oldal
Me^ievezes Vastagsag Megdllapitds

Elso sarvedo Nem bozzaf^rhetd

Else ajto Nem hozzaferhetd

Hdtso ajto 211 gm Kis javitas

Hat so sdrvedo 182 gm Atfenyezett

Tetok
Megnevezds Vastagsdg Megallapitds

Geptetd Nem hozzaferhetd

Teto Nem hozzaferhetd

Csomagter teto 800 gm Nagy javitas

42



Jobb oldal
Megnevetis ■Vastagtig Adegdllapitds

Eltisdrtido 1450 gm Szakszerutlen javftas

Elsoajto 141 gm Gyari fenyezes

Hatti ajtd 277 gm Kisjavitas

Hatti sarvedd 320gm Kis javttds

5. Altalanos jellemzes:

Altalanos allapnl sulyosan elhanyagolt;
S/crke/cti clemck kdrben tdbb helyen serulesek; korrodalt;
S/ehcdo. useglelulctck
) on ja‘s karcos, matt;
Kat pitivjs. szennyezett, kopott; szakadt;
1 tmsleliesftmcnt a kilometer/tlzemdra-szaml&ld allasa 

szerintifutasteljesitmeny
valoszfnuleg nem felel meg a tcnylegesnek;

Motor nem indlthato;
ViUgihMcsiek' >epek;
Xhd/ nem vizsgalhato;
I utomu. lekek javitasra szorul;

Egyeb muszeres vizsgalatokra nem volt modem, melyek eredmenye a 
jarmu erteket jelentosen befolyasolhatj&k.
A jarmG atvizsgalasa nem szervizkorfiimdnyek kdzott tort^nt, eld&ete 
ismeretlen, mely miatt hasznaiatba vetel elOtt szervizben tbrtdnb 
atvizsgdlasa javasolt!

Budapest, 2020. november30.

Hajas Jozsef
Igazsagugyi gepjarmu-kozlekedesi muszaki szakertd







H A J A S J 6 Z S E F

a Magyar Koztdrsasqg teruletere kirendeh’ igpzsdgugyi gepjdrmu 'kdziekedesi n'.Csxqkf szakerto

Muszaki Szakertoi 
VELEMENY 

Szama: 2020/1364

A szakertoi velemeny a 
Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal 

megbfzasabol 
MW-328 forgalmi rendszamu jarmu 
vonatkozasaban kesziilt 2 peldanyban.

Ez az 1. szamu peldany

Kapjak: a megbizo 1 peldanyban, sajat irattar 1 peldanyban.

Budapest 2020, november30.

Te|8fonS'06-i^9-i'355 Fw:.Q^!-271^^25
Mobil;
Honlops wwwhqjastfbxsef^eu- wBoatagsB»



1. Szemle:

2020. november26. napjdn attanulmanyoztam arendelkezesemre bocsatott 
iratokat, majd elvegeztem a jarmu szemlejet. Beazonositas utan 
f£nykepfelveteleket keszltettcm, melyck egy resze jelen szakvelemeny 
melleklet& kepezik. A szemle nem terjedt ki a jarmu egyedi azonositoinak 
teljes-kdru vizsgalatara, igy jelen szakvelemdnyben a jarmu eredetisegenek 
vonatkozasabannyilatkozni nem tudok.

2. Vizsgdlati modszerek:

• Szemrev&elezes. lehetoseg szerint proba, diagnosztikai vizsgalatok.

• Korszeru digitalis fenykepezogep, az azzal keszitett fenyk^pfelvetelek 
zart rendszerben, az adatvedelmi eldirasoknak megfelelden kezelve.

• Pocket Surfix basic FN tipusu festekreteg-vastagsag merd, m^resi 
pontossag 0.1 pm. Roncsolas mentesen mer minden nem magnesezheto 
vastagsagot, magneses, illetve brvenyaramos modszerrel.

• EXPERT 204 tipusu femvizsgalo kesztilek, mely a femlemezekben 
keletkezett szerkezefi hibak megallapitasara szolgal. (hegesztes, 
lagyfem jelenlete, hdkezeles).

• AUDATEX karszamitb-rendszer

• EUROTAX EXPERT gepkocsiertekelo-program.

• Piaci trendek folyamatos vizsgalata.

• Szakmai forumok, konferenciak, tovabbk£pzesek latogatasa.

• Gyartokkal, forgalmazokkal, kereskedokkel valo konzultacio.

• Internetes piacmegfigyeles, hazai es kiilfoldi hirdetesi oldalak 
vizsaalata. ■

• Tdbb evtizedes szakertoi munkaval szerzett tapasztalatom.



3. A j&rmti adatai:

Rendszamf ' ' / * *. MAD-328
Aiyizs^am; t f - "iv M^-VX WF0CXXTTFC5R30593
Gydrttnany: " J -, ?' ' ‘ s' FORD

TRANSIT
Mrmfi jellege: . 1 , tehergepjannu
FelSpftm6n/par^$t§Mc: - ' plato
EyjaratL 2005
Elsof^akri&ta^h&yg^r L‘ 2005.06.30.
Els^forgalomba aUftas-helye: - kUlfold

diesel
TeljesitmeRy (kw)f V /' ' '. - 101
HengeruftarfemXem3) /:/ ■- 2 402
Szallithato s^iiuHyek sz^ • 6

manualis
M(i$udti'Vi&g9^&yes3^^ \ . 2015.12.21.

- v 7e « • ts* e «vv- -t "‘'t* >** »
Elfogadott ^tasteljesitmenyX^1)' ’ - 300 000
Vezetett szervfekonyvvel rendelkezik: nem

4. Festekr6teg>vizsgalat:

Bal oidai
Megnevezes Vastagsag MegdUapitas

Elso sarvedo 136 pm Gy a ri f&nyezes

Elso ajto 172 pm Atfinyezett

Hatso ajto 191 pm Atfenyezctt

Tetok
Megnevezes Vastagsag Megallapitds

Gepteia 123 pm Gydri f^nyezes

Teto 125 pm Gyari fenyezes



Jobb oldal
Megnevezes Vastagsdg Megdllapitds

Elso sarvedo 187 pm Atfenyezett

Elso ajto 180 pm Atfdnyezett

Hdtso ajto 160 pm Gy a ri fenyezes

5. Altalanos jellemzcs:

Altalanos allapot sulyosan elhanyagolt;
Szerke/cti Jcmek szinte minden elemen senilesek talalhatdak; 

erdsen korrodaltjhianyos;
S/eheJo, uicgk'hilctirk. repedt; jobb elso oldalablak torott;
1 enye/ds. karoos, matt;
Karpikvas szennyezett, kopott; szakadt;
I utdMcliesitineny a kilometer/uzemora-szamlalo allasa 

nem olvashato;
Motor hibas;
\ ifjpitdtcstek fenyszdrok mattak;
\Ka/’ nem vizsgalhato;
Hilomu. tekek javitasra szorul; legalabb 5 £ve all

Egyeb muszeres vizsgalatokra nem volt modem, melyek eredmenye a 
jarmu erteket jelentosen befolyasolhatjak.
A jarmu atvizsgalasa nem szen izkoriilmenyek kozott tortent, eldelete 
ismeretlen, mely miatt hasznalatba vetel elott szervizben torteno 
atvizsgalasa javasolt!

Budapest, 2020. november 30.

Hajas Jozsef
Igazsagiigyi gepjarmii-kozlekedesi muszaki szakerto







BUDAPEST FOVAROS VIII. KERULET jCZSEFVAROSI 0NKORMANYZAT

. pik6 andrAs
polgArmest e r

•7^11011
IS Wig

Iktat6szam: 33/40-tf /2021 

Ggyint^zO: dr. Sipos TamAs 
Telefon: +3614592505 
e-mail: sipostam@jozscfvaros.hu

TArgy: 3 darab gSpjarmtt ^rt^kesitese

Arajdnlatk^res
MUzemk^ptekn gipjirmuvek erUkesit^se”

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Budapest Fdvdros VHI. kcrUlct Jozsefvarosi Onkorm&nyzat rtsz^rol AjAnlattevdkent 
felkdrem Ont, ilietve gazdasagi tArsasdgdt „Uzemk6ptelen gepjdrmfivek 6rkkesit6se” 
t&rgyban,
K6rem, hogy az Srajanlatet az aMbbiak szerint szfveskedjen elkdsziteni.

Arajdnhttdrgya: uzemkdptelen gdpjdrmOvek roncskent, addsv&el 
dtjdn tditdnd 6rt6kesit^se (az adAsv&eli 
szerzddes mintdk a jelen Arajdnlatk^res 3. sz. 
meU6klet6t k^pezik)

Jdrmit tipusa: 1 .) Mitsubishi L 300 2.0 Transporter (1995) zart 
dniszallftd (tgk.);
2 .)Ford Fiesta Courier 1.3 (1999) zdrt 
kisAruszdllfto (tgk.);
3i)Ford Transit 2.4 plat6s (2005) tcherg^pjarmii

Mennyiseg: 3 db (a g6pj6rm6vek pontos adatait a 2. szdmu 
melleklet tartahnazza)

Hefyszini szemilyes megtekintds 
az 1* & Z g^pJdrmG tekintetdben: 

a 3. gdpjdrmStekmtetdben:

202L okt6ber2$. hetfb 12.00 <ira 
1084 Budapest, DeryMiksa u. 6.
2021. oktdber 25. hetfo 12.30 dra 
1086 Budapest, Dank6 u. 3-5.

1082/Bud^e5t, jBaross^u 63^7.+%!efon:

onkormanyzAtW

mailto:sipostam@jozscfvaros.hu


BUDAPEST F(5vAROS VIII. KEROLET j6ZSEFVAROSI ONKORMANYZAT 

pikOandrAs 
POLOARMESTER

Ajdnlat benyujtasdnak modja

AJdnlatteteli hatdrido:

elektronikusanabelsoellatas@,iozsefvaios.hue~ 
mail cimrc megkiildve.

2021. oktober 28, csiitbrtok 10.00 ora

Ajanlati dr
Az egyes gepkocsik eseUben a megajdnlott vctel&rat, mint ajanlati frat az Ajanlatt6teli 
nyilatkozat (L szfrmi melleklet) kitolt&Svel, nettd 6s brutto vfrelfrkfrit magyar forintban 
(HUF) kell megadni. A 3 db gepjarmii kiildn-kulon keriil frtekesltesre, ezfrt csak a 
megvasfrolm kivant gepjannu(vek)re kell ajanlatot tenni. Az ajanlati frat ligy kell 
meghatfrozni, hogy az osszes koltseg 6s dij megfizet6se nyertes Ajfrilattevdt terheli (pl.: 
elszfrlftfr, eredetis^g vizsgfrat, frirfr kdltsegei). J < \ ^^

Ajdnlatok ertekelese
Nyertes Ajanlattevo az egyes g^pjfrmdvek eseten az, aki az adottgepj^rmure a legmagasabb 
v&elirat ajanlja.
Ajanlati kbtbtts6g 3O nap. \ ; . - /

Aj&ilatk6r6 : az eljdrfe eredmeny6rdl; fajekoztatja az ajanlattevoket A szerzodes ■ ■■■ : ' 
megkbt6scnek pontos idopontjArol a Budapest Fdv^ros VIII. kerillet Jdzsefvarosr 
Onkormdnyzat Tulajdonosi, Vagyongazddlkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaga 
ddnteset kovetoen a nyertes Ajinlattevb ertesitdst kap.
AjAnlatke'restink nem keletkeztet szerzddesk6t6si kdfelezettsdget.

Birtokba adds helysztne: 
Elszdllitas ideje:

Teljesites hatdrideje:

Ajdnlatkdro neve, cime:

Kepviseli:

1086 Budapest, Dank6 u. 3-5.
a szerzodes a16irasAt6l szamitott 8 munkahapon 

. belul
a szAmla Atv6telet kSvefden 15 munkanapori 

belul, AtutalAssal

Budapest Fovaros VIII. kertilet 
Joz^efvarosi Onkormanyzat ?
1082 Budapest, Barossu. 63-67. \ <■

Piko Andras polgarmester

Kapcsolanarto: dr. Orgovanyi Andras
?■ JegyzoiKabinetBelsd Elldtasi Iroda

e-mail: belsbellatas@iozsefvaros.hu

2
1082 Budapest. Baross u. 63-67: * Telefon: 06 I 459 2100.* E-mail: polgartnestei^jdzsef^^ wav/,jozsetvaros.hu

iozsefvaios.hu
sefvaros.hu
jozsetvaros.hu


BUDAPEST FdVAROS VIII. KERULET jtiZSEFVAROSI ONKORMANYZAT

andrAs
POLCARM4ST€R

Az Ajanlatkeres www.jozsefvaros.hu honlapon tdrt&id megjelentetdslnek iddpontja: 2021, 

oktdber.

Budapest, 2021. oktdber .

Udvozlettel:

Jogilag ellenjegyzeiu:

(k- Sajtos Csilla
|| jegyzb

Pikd Andras 
polgfirmester

idOsbarAt Jp: 
ONKORMANYZATS

Ip

http://www.jozsefvaros.hu


BUDAPEST FOvAROS VIII. KERClLET jdZSEFVAROSI 0NKORMANYZAT

FIKdANDRAS 
■ POlGARMCSTfR ■■■ ■ ' ' ..

1. sz. melleklet

Felolvasdlap 

„0zemMptekn glpJArmfivek 6rt6kesitise” 

tArgyii eljArasban

Kelt:

AjAnlattevo neve:

Ajdnlattevd cime (sz&hefye):

AjAhlattevdaddWhcisftdjMe^

■ ■ Telefon

E-mail:

Kijelolt kapcsohttarto:

Kijeldlt kapcsotattartd el6rhetds$Sge (tel., e-mail):

Ajinlitf Ar Nett6 ajanlati Ar Bmttd ajAalafl Ar
chwesen (Ft) iHuescu (I t)

Mitsubishi L 300 2 0 Transporter

Ford Fiesta Courier 1.3

J Ford Transit 2.4 platos

[cegszeru] alafrSs

1082 Budapest, Bardss u. 63-67, •Teiefori: 06 I 459 2100 • E-mail: polgarmester^ozsefvaros. hu; • wwA'-jozsetvaros. hu

IDOSBARAT : AM, 

ONKORM AN YZAT W



BUDAPEST F(5VAROS VIII. KERULET jdZSEFvAROSI dNKORMANYZAT

pik6 andrAs 
polgArhester

2. sz. melUklei

muszaki leIrAs
„t)zemk£pteten g^pjarm^vek Grt6keslt&ew 

tArgyu eljArdsban

Az adAsvdtel tArgyat kepezd gdpjArmuvek az alabbiak:

1. Mitsubishi L 300 2.0 Transporter
Jellege: zArt, benzin Uzemii, katalizAtoros tehergdpjdnnii.
J-Jvj&rat: 1995
Milszaki vizsga drvdnyessdge: 2020.03.27.
Nem indfthatd.
Az Ajdnlatkerd leltarAbdl leselejtezett.

2. Ford Fiesta Courier 1.3
Jellege: benzin iizemti, zart kisaruszallitd tehergApjarmu.
Evjarat: 1999
Muszaki vizsga ArvAnyessAge: 2016.03.23.
Nem indithato.
Az Ajanlatkdro leltArAbol leselejtezett.

3. Ford Transit 2.4 plat6s
Jellege: diesel tizemii tehergepjannu.
EyjArat: 2005
Miiszaki vizsga ArvAnyessAge: 2015.12.21.
Nem indithatd.
Az Ajdnlatkdro leltardbdl leselejtezett.

AjdnlatkArd tajekoztatja Ajanlattevot, hogy a gepkocsik miiszaki Allapotukat tekintve 
iizemkdptelen jdrmuvck, amclyekre az ertekesitest megelozben muszaki szakertoi vdemenyt 
keszittetetL Az drtdkesitdsre kerUlb g6pjArm(ivekr61 kdszUlt mOszaki szakdrtdi velemdnyek 
jelen MOszaki lekAs rdszdt kepeak.

i0fl2Budapest, Baross uf>3-6'7.-tTelefon: 06 4592J 00♦E-maii:pc4garmester@joz5efva.rcs,hu hu

IDOSBARAT 
ONKORMANYZATm)





H A J A S J 6 Z S E F R
okl. gepesz uzemm^mok JB

a Magyar Kftrtdrsasdg terfiletfre HT^ddllgGzs^igytgfyjfrmQ ktfzIexe^ mGs^

E

Muszaki Szakertoi 
VELEMENY 

Sz&na: 2020/1366

PI

A szakert6i velemeny a H|
Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal Hr

megbizasabdl SR
FFY-245 forgalmi rendszamu jarmu 

vonatkozasaban keszult 2 peldanyban.

Ez az 1. szdmu p£ Id&ny

Kapjak: a megbizo 1 peldanyban, saj^t irattar 1 peldanyban.

Budapest, 2020. november 30.

1152 Budapest, ZrfnyJ irtca 6.
TeJefcn. 06-1-7M-WW Fax: 06-1-271-M28
Mob.
Honiap; www.hajasjozsef.euhajfls@haja5jozsef.cu

http://www.hajasjozsef.euhajfls@haja5jozsef.cu


1. Szemle:

2020. november 26. napjan attanulmanyoztam a rendelkez6semre bocsatott 
iratokat, majd elvdgeztem a jarmu szemlejet. Beazonositas utdn 
fenykepfelveteleket keszitettem, melyek egy r^sze jelen szakvelemeny 
mell6kletct kepezik. A szemle nem terjedt ki a jarmu egyedi azonositoinak 
teljes-koni vizsgalatara, igy jelen szakvelemenyben a jarmu eredetisegenek 
vonatkozasaban nyilatkozni nem tudok.

2. Vizsgalati m6dszerek:

• Szemrevetelezes, lehetoseg szerint proba, diagnosztikai vizsgalatok.

• Korszeru digitalis fenykepezogepj az azzal keszitett fenykepfelvetelek 
zart rendszerben, az adatvedelmi eloirasoknak megfelelden kezelve.

• Pocket Surfix basic FN tipusu festekreteg-vastagsag merd, meresi 
pontossAgO.l pm. Roncsolas mentesen mer minden nem magnesezhetd 
vastagsagot, magneses, illetve drv^nyaramos modszerrel.

• EXPERT 204 tipusu femvizsgalo keszulekj. mely a femlemezekben 
keletkezett szerkezeti hibak megallapitasara szolgal. (hegesztes, 
lagyfem jelenlete, hokezetes).

• Szakmai forumok, konferenciak, tovabbkepzesek latogatasa.

• GyArtokkal, forgalmazokkal, kereskedokkel valo konzultacio.

• Tobb evtizedes szakertoi munkaval szerzett tapasztalatom.



3. A jarmii adatai:

Rends/am:

Mxdzszam JMBLZP03VSA500449
Gyartmany

1 ipus L 300 TRANSPORTER
Lvjaral

Elso forgalomba helyezes

Elso torgalombd glhUs helxe

Ilajtdanyag

Tdiesitmenv (kw) OlillM
HengerurUrtalom (cm1)

Sz41iithat6 szemdlyek bzdma

Sebessdgvaltd manuilis
Muszaki x izsga enenyessdge 2020.03.27.
Kilometcr-szamlaiu a1l&a(km)

Llfogadott lutaMeljcsiLmeny (km)

Vezetct:szeniAanywel rcndclkczik. nem

4. Fcstlkreteg-vizsgalat:

Bal oldal
Megnevezes Vastagsdg Megdllapitds

Elso sarvedS Ncm hozziftrhetfi

Elso ajtd Nem hozzaftrheto

Hatsd ajtd 211 pm Kis javitfs

Hdtsd sdrvcdd Atftnyezett

Tetok
Megnevezes Vastagsdg Megdllapitds

Gdptetd Nero hozziferhct6

Nem hozzaftrhetft

Csomagter teto 800 pm

Hajas



Jobboldal
Megnevezes Vastagsag MegdUapitaS:

Els3 sdrvedo 1450 gm Szakszerdtlen javftis

Elsoajtd 141 gm Gyiri flnyezls

Hatsu ajta 277 gm KisjaviUs

Hatsu sarvedd 320 gm Kis javit^s

5. Altalanos jellemzes:

Altalanos allapot: sulyosan elhanyagolt;
Szerkezed elemek: korben tobb helyen s&ulesek; korrodalt;
S/cKddn, megielulclck
Fenyezes: karcos, matt;
Karp-tozar szennyezett, kopott; szakadt;
Futasteljcsitmeny: a kilometer/uzemdra-szamlald allAsa 

szerinti futasteljesitmdny
valoszfnuleg nem felel meg a tdnylegesnek;
nem indithato;

Vildgftotestek:

nem vizsgalhato;
Futdmd, fdkek: javftasra szorul;

Egyeb muszeres vizsgalatokra nem volt modem, melyek eredmenye a 
jarmu erteket jelentosen befolyasolhatjak.
A j£rmu atvizsgalasa nem szervizkoriilmenyck kozott tortent, eloelete 
ismeretlen, mely miatt hasznalatba vetel clott szervizben torteno 
atvizsgdlasa javasolt!

Budapest, 2020; november 30.

HajasJdzsef
Igazsagugyi gepjarmu-kozlekedesi muszaki szaketto







oW. gepesz uzemfn£rn3k 
4

Muszaki Szakertoi 
VELEMENY 

Sztaa: 2020/1365

A szakertdi velemeny a 
Jdzsefvarosi Polgdrmesteri Hivatal 

megbizasabol 
GUS-897 forgalmi rendszdmu jarmu 

vonaikozdsAban k^sziilt 2 peldanyban.

Ez az 1, szamu p&d&ny

Kapjak: a megbizo 1 pelddnyban, sajdt iranar 1 peldanyban.

Budapest, 2020. november 30.

1152 Sudapest, Zrfnyitrtca6.
Tefefon: nA-KW^'W 06-1’271-0428
Mobil*
Honjap: www.h<yasjpzsef.eu hc^@hAja$j«2iiof.eu



1. SzemJe:

2020. november 26. napjan attanulmanyoztam a rendelkezesemre bocsatott 
iratokat, majd elvegeztem a jarmu szemlejet. BeazonosiUs utan 
fenykepfelveteleket kdszftettem,. melyek egy resze jelen szakvelemeny 
mellekletet kepezik. A szemle nem tcijedt ki a jarmu egyedi azonositoinak 
teljes-kdru vizsgalatara, igy jelen szakvelemenyben a jarmu eredetiseg^nek 
vonatkozasaban nyilatkozni nem tudok.

2. Vizsgalati modszerek:

• Szemrevetelezes, lehetos^g szerint prdba, diagnosztikai vizsgalatok.

• Korszeru digitalis fenykdpezdgep, az azzal k^szitett fenykepfelvdtelek 
z&rt rendszerben, az adatvedelmi eloirasoknak megfeleloen kezelve.

• Pocket Surfix basic FN tipusu festekr&eg-vastagsag merd, mer^si 
pontossag 0 J pm. Roncsolas mentesen mer minden nem magnesezheto 
vastagsagot, magneses, illetve drvdnyaramos modszerreL

• EXPERT 204 tipusu femvizsgald k^sziilek, mely a femlemezekben 
keletkezett szerkezeti hibik megallapitasara szolgal. (hegcsztds, 
lagyfem jelenlete, hokezelds).

» Szakmai forumok, konferenciak, tovabbkepzesek latogatasa.

• Gyartokkal, forgalmazokkal, kereskedokkel vald konzultacid.

♦ T6bb evtizedes szakertoi munkaval szerzett tapasztalatom.



H^xa lrud-s

3. A jarmu adatai:

Rendsrim* GUS-897
Ahazszam: WF03XXBAJ3WR44401
Gydrtmany FORD
lipus FIESTA COURIER
JAmujellege zart kisaruszallito
Evj&rat: 1999
I* iso forgalomba helyez& 1999.01.12.
1 hd forgalomba tillite helve Magyarorszag
Hajtoanyag benzin
TeljesitmSny (kw): 44
Hengerfinartalom (cm1) 1299
Szallfthatd szemelyekszSma:' ' 2
Sebe^6gvAt6: " ■ , J manu&lis
Mfiszaki vizsga^rvenyessegc:,. 2016.03.22.
KjIometcr-szamlA6 Alisa (km)’ 86 440
Ellogadott futasteljcsfantoy (km). 350000
Vczetett szcrsizkonywel rendelkcztk* nem

4. Festekreteg-vizsgalat:

Bal oldal
Megnevezes Vastagsag Megdllapitds

Elso sarvedd 194 pm Atftnyezett

Elso ajtd 222 pm Kis JavitAs

Hatso s&rvedo Nem 
hozz&f6rhetd

Tetdk
Megnevezes Vastagsdg Megdllapitds

GeptetS 979 pm Nagy javitis

Teto 268 pm Kis javftas

Csomagter teto 208 pm Attenyezett



Jobb oldal
Megnevezes Vastagsag. Megdllapitas

Elso sarvedo 299 gm Kisjavft£s

Elso ajto 210 gm KisjavfUs

Hatso sarv&dd 184 gm Atfenyezett

5. Altalanos jellcmzls:

Altaians Allapot sfilyosan elhanyagolt; :
SzcTkezcti clcnick- szinte minden elemenserulesek taldlhatoak; 

koiTod^lt:
Szelv£d6, Uvegfelulctek: ;£pek;^-'w^
Fdnyezes: karcos, matt;
Karpitozas: szennyezett, kopott; szakadt;
Futdsteljesitmeny:

Motor

a kilometer/uzemdra-szamlalo allasa
szerinti futdsteljesftmeny
valoszinuleg nem felel meg a tenylegesnek;
nem indithato;

Vilagitdtestek:
AIv^z: nem vizsgalhatd;
Futdmti, fdkek: javitdsra szorul; legalabb 4 eve all ।

Egyeb muszeres vizsg&latokra nem volt modern, melyek eredmenye a 
jarmti erteket jelentosen befolyasolhatj&k.
A j£rmu ^tvizsgaUsa nem szervizkdrOlmenyek kozott tortent, eloelete 
ismeretlen, mely miatt hasznalatba vetel elott szervizben torteno 
dtvizsgalasa javasolt!

Budapest, 2020; november 30.

Hajas Jozsef
Igazsagiigyi gepjarmu-kozlekedesi mOszaki szakeftd







okl. gepesz uzemmernSk 
a Mcgyar K^zfifrsGS^ ter0let4re kirendeh igazs^jilgyi

Muszaki Szakertoi 
VELEMENY 

Szama: 2020/1364

A szakertoi velemeny a 
J6zsefv£rosi Polgannesteri Hivatal 

megbizasAbol 
MAD-328 forgalmi rendszAmu jarmu 
vonatkozasaban k&ziilt 2 pdldanyban.

Ez az L szamti peldany

Kapjak: a megbizo 1 peldanyban, sajat irattar 1 peldAnyban.

Budapest, 2020. november 30.

1152eud^wf.ZnnyiutMfi, J -
Telefon: «<-’ c— 06-1-271-0428
Mg&
Honlnp; www.hajosjczsef.eu E-maikhqjasShtyasjozsBf.eu

http://www.hajosjczsef.eu


1. Szemle:

2020. november 26. napjan attanulmauyoztam a rendelkezesemre bocsatott 
iratokat, majd elvegeztem a jarmu szemlejet. Beazonositas utan 
fenykepfelveteleket k^szftettem, melyek egy resze jelen szakvclemeny 
melleklet& kepezik. A szemle nem terjedt ki a jarmu egyedi azonositoinak 
teljes-kdrd vizsgalatara, igy jelen szakvelemenyben a jarmu eredetisegenek 
vonatkozasaban nyilatkozni nem tudoL

2. Vizsgalati modszerek:

• Szemrevetelezes, lehetoseg szerint proba, diagnosztikai vizsgalatok.

• Korszcru digitalis fenykepezogep, az azzal keszitett fenykepfelvetelek 
zart rendszerben, az adatvedelmi eloirasoknak megfeleloen kezelve.

• Pocket Surfix basic FN tipusu festekreteg-vastagsag merd, meresi 
pontossag 0.1 pm. Roncsolas mentesen mer minden nem magnesezhetd 
vastagsagot, magneses, illetve orvenyaramos modszerrel.

• EXPERT 204 tipusu femvizsgalo kesziilek, mely a f^mlemezekben 
keletkezett szcrkezeti hibak megallapi'tasara szolgal. (hegesztcs, 
lagyfem jelenlete, hokezeles).

• AUDATEX kdrszamfto-rendszer

• EUROTAX EXPERT gepkocsiertekelo-program:

• Piaci trendek folyamatos vizsgalata.

• Szakmai forumok, konferenciak, tovabbkepzesek latogatasa.

• Gyartokkal, forgalmazokkal, kereskedokkel valo konzultacio.

• Intemetes piacmegfigyeles, hazai es kulffcldi hirdctesi oldalak

• Tobb evtizedes szakertoi munkaval szerzett tapasztalatom.



LUj k As

3. A j&rmu adatai:

Rendszanr MAD-328
Alv&zszam WFOCXXTTFC5R3O593
Gyartmanv FORD
Tlpusf iG/> TRANSIT
Jarmu jcllcge tehergepjarmii
FeMpftmdny param&erek: plato
Lvjdrai 2005
Eh6 forgalomba helyczes 2005.0630.
Els6 forgalombabllitbs lielye: kuliold
Hajtbanyag: , ( > , diesel
Tdjeitf tm&iy (kU):' 101
Hengeruriarialom (cm3) 2402
SzAllfthatd szemblyek szdma: 6
Sebessegidlto manualis
Miiizaki viz»ga dA'dnycbsege 2015.12.21.
Kilomctcr-szamldlb aJMsa (km)

FJfugadcnt fumsirijcbitmfny (km) 300 000
Vczetett azcniAdnyviel rendelkczik nem

4. Festekreteg-vizsgalat:

Bal oldal
Megnevezis Vastags^g Megallapitas

ElsosarvidS Gyarifenyezes

Elso ajtd Atftnyezett

H&tsdajtd Atfenyezett

Tetok
Megnevezes Vastagsag MegdUapitis

Gepteto

125 pm Gyari flnyez^s

Hajas 'i ‘ igazsagugyi gSpjarmu ’ muszaki szakerto



Jobb oldal
Megnevez^s Vastagsag Megallapftds

Els&sdrvtdo 187 gm Atftnyezett

Elsoajtd 180 gm Atftayezett

Udtsoajtd 160 gm Gy&rifenyezis

5. Altalanos jellemzes:

zXltal jjios allapot. siilyosan elhanyagolt;
S/erkczcti clemck' szinte minden elemen seriilesek talalhatdak; 

erosen korrodaltjhi&nyos;
Szdlvedd, tivegfelUletekr 
lenyczes.

repedt; jobb elso oldalablak torott; ■.. .__ .■ _ -j <
karoos, matt;

Karpitoz-is szennyezett, kopott; szakadt;
Fm^teljesitmeny* a kilometer/uzemora-szamlaloallasa 

nem olvashato;
Motor
VilAgitdtestek: fenyszdrdk mattak;
Atvdz: nem vizsgalhato;
Futdmfi, f^kek: javitasra szorul; legalabb 5 eve all

Egyeb muszeres vizsgalatokra nem volt modom, melyek eredmenye a 
jarmu ertdket jelentosen befolyasolhatjak.

A jarmQ atvizsgalasa nem szervizkorulmenyek kdzbtt tortent, eld61ete 
ismeretlen, mely miatt hasznalatba vetel elott szervizben torteno 
atvizsgalasa javasolt!

Budapest, 2020. november 30. :

Hajas Jozsef
Igazsagiigyi gepjarmu-kozleked&si muszaki szakerto







BUDAPEST FdvAROS VIII. KERClLET JOZSEFvAROSI ONKORmAnVZAT
, fik6awdrAs

FOlOAMUSnR

. I. sz. melletiet

Feloivas6hp 

nOzemkEpkkn g^pjimiOvek Ertikesitist^ 

tArgyu eljfrfaban

Aj&dattevd neve: (Af zsur^ KTT
Aj&nlattcvd cirae (szikbelye); 2600.^, a. $

AJAnlatlcvd ad6axonosit6 jde (szervezetnd addszAm)

Telcfon

■■, .■■ E-mail: ■. .
Sji ...

Kijelfilt kapcsohttartd:

KijtUft kapcso)atuit6 eUrhct&sEge (tel., e-mail): _ . . . r . • . > w mi ...

AjinJati ir BtezesesifFt)

Mitsubishi L 300 2.0 Transporter £23. ooat

Ford Fiesta Courier 1.3 3#.
Ford Transit Z4 plaids

/< ^00. 4. OQO

Kelt:

«•> ^7^'°" *%***•• 
[cigszcrf] aUfrfcoo*

jOZS^FV^^L idOsbarat &
UJIAEPUL® ONKORMANYZAT®



BUDAPEST FOVAROS VHI. KERULET JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT

P1K6 andrAs

A sz. melUklet

Felofvasdlap

„&zemk£ptdeB g^pjdrmHvek trt&kesft&e” 

tdrgyii eljdrasban

I ... ■ • • ' I', ■ ' ' J: ■ ,•. | : ; {•

i Ford Transit 2.4 plates j ZZO / OOd- j

I - _ AjAnlattevd neve:
1 :
i Ajdnlattevd cime (sz^khelyc):

Po-‘k'K-O^l £■ _
Z€oo tA.

AjAnlattevo addazonosltd jele (szervezetnel adosz&n) sb^e/^/-3s

E-mail:
- •/■• ■- ~ — •
/y^roUucto fa"

Kijeldlt kapcsolattartd: _ _

Kijeldlt kapcsolattarto el&hetd&4ge (tel., e-mail):

Aj&nlatiar

Mitsubishi L 300 2.0 Transporter j

Ford Fiesta Courier 1.3 J

Nett6 aj£ntati £r | Bruttd ajAnlati Ar 
gsszesen (Ft) { faazesen (Ft)

G3.U0" ?Z3oo.r 1

Kelt

.........................................

. [cegszeru] alairas

IC’S? Budapest. Baross u 63-67. > Telefrn: 06 i 459 2100.• E<naH: p:Jgarrne$tei®ioz$elvaro$. Ixi * hu $



BUDAPEST FtfVAROS VIII. KERULET jdZSEFVAROSl 0NKORMANYZAT

PIKd andrAs

xz.inelleklei

Fdohasdht

MUzemk^pteki> g^pjarmuvek ^rtekesitese” 

tirgyO elj&isbtm

Ajanlattcvo neve; < Mizu-CarKfi. ; ;

Iclefon ■■'./■■< ■ ■- < ■'■■:■... ' ■ ■ :I

t-mail; • mlzucatkft@pnail.com

. .. NettoajfinlatiAr ! BrattfajAniatiAi .
^<4.fih .^r __ &szeseniFtj J ^KEese&JFt} J

.......... i. - j Transporter ; 76-200

AR

DdSBARAT k-:
JNKORMANYZAT/^^a”'‘~ -

mailto:mlzucatkft@pnail.com


szigoru sorszamozasu okmany^

\ ».'. h.' ^r hr ■> Va <; X; '<: j <-;h;b ?•><>’: j; '•’ • < r r<* v?:^ *• hh'—y ’' . > <

Atado ceg PONTOS NEVE Mii^uKh.
Szekhelyenek cime Adoszdma 1339 Budapest Ocsai ut 4/A 
Femker engedeiy es VPDszam (ha van/ Addszama; 10311260'243 
HuBedekatadasenak.szarmazasanakponte FdmkereRg,sz.:FE000318 
owe: FELADASICiM „ . > VPID szama£HU00QQ059552

■ fhr yOMrrSrrj;;?^

Fetadas kelte:
■ ': 1A

SzaHitd jarmu rendszama

. r. fI ■W*--; L • :?r- H? |r;'w^rr
■/■■■•; I.. ■ 'Xf^w;r?b;cr'«:W*o^^ -iA c?.rr'- r ■ ; r .v^

■ 1 HuHadekmegnevezese: ! kg Kb, (b^sJt feiadott siy>

VTSZ: :
; EWC: (hullatf&tytfgyzeksz^rihti

Azokmanyokm 
KEK tollal keUkltdlteni!

Rvntoti adar eseren 9 
fawtis:
a teij&s rontott szot vagy 
kodor 1 vonatfal athuzva. 
aheiyesadatot 
fole/meilQirva.
megcsiitagozva.a {ap 
aljan szignozva ajav'itast. 
Mav: (alairas)

HIBAJAVfTQ 
HASZNALATAAZ 
OKMANYOKON TILOS!

Alirdlombon tollal 
klMrolag az 1 pe/d^nyra 
szabad rairnii

‘datum kiaflKdfATi 
afalras

■ BELYEGZa

A fuvarozasiveQz&sofQr 
az Aivevdnel nein 
igazofhaya I&azokmanyi, 
az aiuaweial^ffiosHes ds 
az oktnawok kezefese a 
letephelytinkdn tonenik!

A{^ehnyibety a ’ W vagy aty&i^ -
tetephe/y6WO ^egyzesekhes kef beta a sofort# aiakas es b&yegzQ. uz ai&6&
szovegezessev
SZAliJtAsra AtVETTEM: (sofSt aialr^sa- beivegz&e}

2 erGciGii peldanyt keriink a fyjifakjeftpt S7aHfi6 spfgmek aiadni, amibdf 1-ei a 
medeaelesrel szolo nkmanyekkat teitiawiva visszakHldunk!

ASZALUTASIOKMANYKIALUTASAAHULLADEKATADOJANAKKdTELESS^
FELELdSS^GE!

A r< |



ipos Tamas dr.

Felado:
KUIdve: 
Cfmzett: 
Targy:

2021. oktdber 19.10:21
Sipos TamAs dr.
MOGu roncsauto hulladek 6raJ5nlat Budapest Fovaros VUL kerufet M0zemk6ptelen 
g^pjarmuvek ertekesitise'

Mellekletek: Araj^nlat k£res gepkocsik eiadasa.pdf; Gepkocsik felolvasolap.dooclSZAtLfTdLEVEL 
MINTA_.jpg

Nyomon kbvetis JeJoISje;
Elintezendd

Jelolo allapota: Meqjeiolt

Tisztelt Or. Sipos Tantis!

Kbszdnettel veve felkgresuketes tiirelmuketazaktudlispiacidrakfigyelembev&etivel, a lentiekben reszletezett 
modon kdlden^nk drajdnlatunkat a meltikelt 3. db titelre vonatkozdan, amely 2021 oktdber v£g£ig ervenyes.
Tovabbra is vesziinkgepkocsikat yi$zontjd2arolagjiyllad6kk&}1^1on|!tot^^
rendezett paplrokkal/tulajdonjogvlszonnyal/stituszigazotessal.
A megadott arak nem tartalmazz^k a beszdllitis kdlts6g6t. BeszalHtva az Atadd altal vagy annakfuvareszkozevel, 
Budapest dcsai u. 4/a sz^m alatti telephelyunkre

A Roncsautd hullad6kokkompletts6g es idegenanyagtartalom fuggv£ny£ben: 20,0 FtZka (vtsz tioa/ewc
16 01 04*/Fakl2>
A hulladgk roncsok telephelyunkon tortenO atv^telet, valamint hozott okntinyok alapjan a Bontisi Atv6tell IgazolSs 
vagy megsemmlsitisl jegyzbkdnyv kiad£s& es hdttirmunkAtit, a megadott Sr tartalmana.

Meltekelek egy minta szSHitdlevSI mintit, az abban (randd kddok megnevez&ek az 6 raj^nlatban megtal^ Ihatdk, 
szallitolevel hidnyaban nem tudunksemmityen anyagot telephelyunkbn fogadnl

Ajanlatunk az ajanlatkerest flgyelembe v£ve k^szillt, minden egy6b esszerfi megoldas megvalosftisaban 
partnerek vagyunk.
Esetleges k6rdes eset^n kerem keressen bizalommal e^rhetosegeim egyik^n, V^rjuk megtiszteld v^laszukat!

Odvdzlettel:

WMGG
M0*GU

Mi>6utfL 
tan ui. 4/«. 
1235Budl0et 
T>3612895007 
f;*361285OS14

WWW.HWJU.hu

Mu-GuKft.
Alsbn^medl - szinesf^m4elep

Nyitas: 2021.10.25
Cigadatokuillitishoz, okmanyokhoz: httoss/ZmuRUhu/alsonemedi/

VAIIalatiCgYfelelnkszimarameg^rkeiettcigunksajdtfejlesxtesflappfikacldjaaScfAPP t .
Az(^$zerC^^ore^anien&ldse^
•felulet^!tatoi;7/scrabD.mugu;hu

http://WWW.HWJU.hu


BUDAPEST F<5vAROS VIII. KEROLET jdZSEFVAROSI dNKORMANYZAT

pik6 andrAs 
^olgArmester

L szmelteklet

FdoIvasAIap .

„&zem&pte!cD gepjinn&vek Artekesfttae” 

t&gyu eljfirisban

j. __ Aj&nlattevd neve;  _ L

j AjanIattev6chne(szAkhclye): ;
----- ■ •

j AjdnlattevO addazonosftdjele (szervezetnAl addszAm) I

| . Telefon < .. : .
r <' O:'
i E-mail: j

। Kijelolt kapcsolattartd: J

KisWAgh LAny KfL

6120 Kiskunmajsa BAthori utca 5.

25907210-2-03

! Kijeiait kapcsolgftartd eldrhetSsdge (tel., e-mail): j

j Ajjhilatiir

f Mitsubishi L 300 2.0 Transporter ’
L - -y 1
; Ford Fiesta Courier 1.3 ?
r. • •
i Ford Transit 2.4 platds 4

Nett6 ajAnlati Ar Bruttd ajiateti ir
faszesen (Ft)

WQ.OQOFt 127.000 Ft

: 10.000 Ft . 12.700 Ft

126.000 Ft 160.020 Ft

Kelt: ..K^iswin)ai5a..2QaVpWDbar.2i.
v

[c^gszerQ] alair&s

4
I082 Budapest.Baross u. 63-67. •Tetefoh;06 I 4592105 • E-rnatl:polgarmester@jozsefvaros.hu • wmjozsafcarcshu

iDdSBARAr^4i 
OnkormAnyzmW vv

mailto:polgarmester@jozsefvaros.hu


A KOZUTI KOZLEKEDeSI NYILVANTARTASBA BEJEGYZETT JARMO 
TULAJDON JOGANAK vALTOZAsAT 

igazolO TELJES BIZONYlTO EREJO maganokirat

A gipjirmfi tulajdonjoga vdltoz^sSnak alapjduf szolg&6 jogiigyletjeltege (a megfe!el6kivila&ztand6):

□ VJSSZTERHES (pl. adisv6tell szerz6d6s) □ lNGYENES(pl.aj6nd6koz6slszerzdd6s)

1. AJ&rmu adatai
Rendszini: Alvizszim:.. JMBLZP03VSA500449

GyArtminy: MITSUBISHI MotorssAm: 4G63RV5004

1 Upas: ■ ......... L300 2.0 TRANSPORTER GyirUs Ave:

FoigaVni engedtty 
szAma: KV59041 Tdizsk&nyv 

sxAma:
352687N

2.1 Elado adatai magdnszem&y esat&ben
NAv:

SzliletAsi hely< idfi:

Anyjaneve:

SxemAlyl okminytipus As
sziina:

LakcFme:

Allampoledrsdga:

2.2 Eladd adatai jogiszem&lyvagyjoglszem6lyis&ggel nam rendelkezSszerveteteseteben
into:; BUDAPEST FOvAROS VID. KKROLET jdZSEFvAROSI ONKORMANYZAT

Szekhely: 1082 Badapest, Baross u. 63-67.

TorzskonyviazonositPszAm:

KApvissK neve: Pikd Andris polgirmester

3.1. Vev& adatai mag6nszem6!y esettban ,
Nev:

SzUleUal hely, ld&

Anyjaneve:
i SzemAiyl okminy tipus 6s 

'ezima:-': !

Lakcime;

Allampolstoiga:

3.2 Vavd adatai jogiszem&y, vagyJogiszemtlyisGggelnemrendelkezbszefvezetesettben

CAgJegyzAk vagy nylMntartAsf 
/s^m:

KApvIselG neve:

4. Vetal&r, egyeb rendelk&zesek
Kolcsonosen klalkudctt vAtelar:

Azaz (a viteldr szovagga!):

1



Ezan jSrmQ tulajdonjoga a bfaalmi vagyonkezeMa alapjfin fermSlld kezeit vagyonba tartozlk: IGEN / NEM

Okmdnyok atadds-dtvdteU 
IddDontla: v'--\h6hap^;;\^ \nap
VevS Mrtokba Wpdadnak

;; napiddpontja: ; ora :
A birtokba vetefkor a 
Mlomdterszimldld mCfozer Altai 
faizett 4rtdk (km-dra AHAs):

: V . " ■ "J;

Tutejdonjog viltozAs hatalyba 
Idpdadnek napja: hdnap nap

5. JognyHatkozafok

1 Vev& katetezetta^ viflal arra; faw a tul^nJOg^to^ W
a tuiajdon/og vdftozda fiatAiybalApdsii! kdvetdisnapon belQI bejelenti, 6s-a vAHozia bejegyzdsdre Irdnyuld k^elmdt Jalen 
mag^nokirat 1 eredeti pfel^nyanakcsatolisdval benyuj^aaz okmAnyirodfiba. VevStudomAsul veszi, hogy a blrtokbavdtel napjAtbl 
kezdMdeftkfltelreazl. jkjntbanmeghattrozottjArmQvelkapcsolatosvalamennynehefviseldsAra.
2 .Vev6 tudomSsuf veszl, bogy amennyfeen bejefentesl ketafezettsdgdt k&^elmesen telJesW az okmdnytroda a tiiajdonjogot 
bejegyzi a riyitvintartisba, a fbrgalmi enged^ty. yalamint a tarzskdnyv kiadAsAra IhfAzkedik, egyben a szabAtyszegSs tenyerSI 
drte^ a szaMlyitfrt^hia0sAgot(llfob^
3 . Eladdkbtelezettseget vSHai arra.hogyatujajdonjog vaitoz6stdny6t - annakhaUlybal6p686tk&vet6 8 naponbelfll - jefen 
ma^oklrat egy i^aO pad^^nak a behy6jtfe^ vagy
4 . Eladd a vev« a g6pj6rm0 mCszaki anapotirdl, ssetteges s6rQI6aeir6|- r69zfet&seu t6j6koztatta. a vevd az&ket tudomasul vette. 
Etedd kijeteW. bogy a g6p)&ma per-& tehennenteBt vatemlnt annak tula^
SMan magdnckfrata k&feked6sl igazga^sihat6s6gi elj6r6sban Mrtin6f8lhaszr>6!4*^ kbzOti kfizlekedfisl nyiiv&itartAsn5l 
szdki 1999; 6vi LXXXIV. l0rv6nyben e!6frt bejefentesi kWefezetts^ teljeaitese drtiekaben, a Waft kOzlakedtei nyflvdntartdsba 
bejagyzatt jdrma WJdonjbgdnW ilietve Igazott te^es bizonyitb erejO magdnokiramak a
k6zleked6si Igazgatisi e^sban t&t$n6 felhaaznilhat6s6g6hoz sz^adges ktfelezS tartalml elemekrdf szbld 304Z2009.(XH.22.) 
Korrh.rendeletbenmeghaWrozottaks^intkerDttelk^szWsre.
5 .Etadd 4te Vmri (egyottesen; Wak) kfcfentK
joghatdsokat, valamlnt a bejefentes etmaradSsAnak, llletve be)afentSsl kotelezetts^g k&edelmes teljesrtds&iek jogkdvetkezmdnyeit, 
tovabbi tisztaban vannak azzal, hogy a te^es bizonyltd erejfl maggnoklraf tartalml kbvsteknanyetnek meg nem fefeRi magShokirat a 
kozlekedhti IgazgatesiHSr6sbanafcalmatlan a vdftdzds nylfrtntartSsba Wrtfinfi beJegyzdsSre. >
7. Fefek tudomdsul veszik, hogy az etedds bejetentdainek tthye a feljes blzonyitd erejO magdnokirat benyujttsa esetdn sem 
jegyezhetd be, ha a bejetentes targydt WpezJ JSmOvSh drvMyea forgahii korfdlozis szerepel a nyllvdfrtartasban. Ebben az 
esetben a bejegyzds teljesltdsdt az el^6 hatosdg elutasl^

6. Egyeb megjegyz&sek

7. Felak a Jalan magfinoklratot - annak AttanulmdT^ozisdt da fttetmazdslt kdvet^n, mint akaratukkal mindenben 
megegyezfit 2 ~ 2 eredeti pfildtnyban tanfik alfitt Jdvihagydlag alifrttk.
□Stum: | 6v Mhap'

Al^irAs: ~~~~
nap

Pikd Andris polgirmester 

{Etadd)

EJSttUnk, mint tanOk elfltt

1. ' 2.

(VwS)

N6v (olvaahatd) NAv (olvashaid)

SzemAlyf okmAny tipusa 6s szdma SzamdJyl ckminy tipysa 6s sz4ma

Lakclm Lakclm

Atafrds:

2 ■



A KOZUTJ KOZLEKED^SI NYILVANTARTASBA BEJEGYZETT JARMU 
TULAJDONJOGANAK VALTOZAsAT 

IGAZOLO TELJES BJZONYiTO EREJU MAGAnOKIRAT

A gepjSrmO iulajdonjoga vdltoz&sAnak aiapj&ui szolgdl6 jogUgylet JeHege (a msgfelelo kiv&laaztandft):

□ V1SSZTERHES (pl. addsviteU szerzfides) □ INGYENES (pl. aJSnd^tozdsi szerzfidis)

1. AJ&rmdadatai
Rendszim: G US-897 AJvfcudun: WF03XXBAJ3WR44401

Motorszim: J4JWR44401

Tipus: FIESTA COURIERl.3 Gyirtie *ve: WKlll®
Forpaltnl e»gad6ly 

: szima: 5;- HUO4199 Tdrzzkbnyv 364482N

2d Eladdadatal mag&nszem6Iy esetAben
' *1* . • " , • • -' . •

SzfilMisI h®lyf Id6:

Anyja neve: : •“ . A;7;
Szsmilyl okminy tfpu* is ? 
szdms: ■ -

••a ->< \

Lakclme: 1' a* • . - •* . - /V ' 't • - - ' • * «y..
Akampolgiraipa:

2.2 Eladd adatal JogiszemdlK vagy Jogl axamelyis^ggai nem nndelkaiG sxervexat eseUben
Budapest fOvAros vm, kerClet j6zsefvArosi OnkormAnyzat

Szikhely: 1082 Budapest, Baron u. 63-67.

T&rak6nyvl azonoslti szim:

KipvIseM new: Hk6 Andris polgirmester

3.1. VevS adatal mag&nszem6ty asat^ban
N6v:

SzillettslW.ldO:

Anyfa new:

Szsmilyl okminy tipus is 
sxima:

Lakclme:

Aliampolgirsiga:

3.2 Vbv6 adataijogi szemdly, vagyjogi szem4lyis6gge! nem rwidelkaib szervazet esetaben

CidegyzikvaQy nyilvintartisi

Mpvlsel6n0Ye:

4. Vttelir, egy4b randelkaztsek
Kolcaonoaen Walkudott vitolir:

Azaz (e vMeUrK&vegoeO:
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mlndenben

Okminyok ttadfts-dMtetl 
■ IdSBonfla: ■ - W W : " nap h ?
VevA blrtokba tipdsdnek ; hdW dra pare

A blrtokba vAtelkor a 
kllomdterszimtild mCszer Altai 
Wtt4rt6k(knb6ra Atlish
Tutajdanjog vdKaefs hatflyta 
Kpesbnek napja:

EzontinnatulajdonjogaablzalmlvagyonkezetisafapWfennilldkezettvaflyonbatartozik: IGENZ NEM

5. Jognyilatkozatok

i.vWkdWa^d^WafW, hWa
a tufajdonjogvAltoas hatAlybalW8^ kOvetfi15Won Wfil bejetenV, 6s a vitozAs bejegyzAsAre Itiriyu^ kdreWt jtrfeh 
tnaganokirat l eredeti p£c£nyAnak dsatotWva! benytgtjaaz okmAnytrotiba. VW tudomdsui veszi, hogy a falrtokbavdte! nap]At6t 
kezdSddenkdteles azt,port ban megh^nizott JArmuvet kapcsolatos vaiamennyi teher vfsetWre;.
2.Vevfi tudomisul veszi,hogy amennyfeen b^etentisi kstalezettsbgdtkAsedeknesen te^eslti, az okmanyirodaa tulajddnjogot 
fcejegyzi a njWWtiste, a fof^almi engedAly, vaterM a WsfcSnyV kiadSsAra intizkedlk, egyban a szabAtyszegAs tiny4r6l

3. Eladd kotelezettsAget Wal arra. 
magdnoWrategy eredetf p6fddnydnak 
4. Eladd a vevOi a g£p|irm£i mOszak

hogyatulaJdonjogvdtazAstdnyAt - annakhatdlybaldpdsAt kSvetd B naponbelDl- Jeten 

i AtapoWli esetiegas' sdrOtiseirfil Wdetesen titifozfcttai a vevd ezaket ludomisul vetto.
Eladd kj/elenti,hogyagepjarrnuper- asteh«mentes>valamint annaktutejdonjdgAvalszabadon rend^ezilt
S.Jeten magfincklrata kdziekedAsi igazgatisfhatdsAgi ejjirdsban tdrtind felhaszn6f6s c6IJ6b6l, a k&zutl kdzlekedAst nyfhtintartdsnM 
szdld 1999. 6vl LXXXIV. WrvdnyW eldtt bejelentdsi kdtelezeWg te^esitAse drdektoen, a ktauti kdzieksddsi nyilvAntartAsba 
be/egyzett jdW tula/donfoginak. Ifetw azembentartfi szemdlyAnek Wozfttit igazold tejjes btzonyftd erejO magAnokifatnak a 
kazteked68l igazgatdel eljAnfeban Wrtirid felhasznithatdsAgAhoz szakadgea kfitelezd tartalmi elemekrfil szbid 304/20Q9.(XII.22.) 
Kohn- Wdefetben megfiatArozottak szerint kerOlt etkdszRdsre.
B Eladd 6s Vevd (egyOftesen:' Fefek) kfelentik, hogy ismerik a bejefentds nyWntartAsba tWnd beWWWez fOzbdd 
Joghatisokat valamint a bejelentes elmaraddsdnak,inetve b^elentisi kBtelezettsdg kASadelmes teijesltdsAnek jogkovetkezmenyeit, 
tov^bM gsztiban vannak azzai, hogy a1«W bteonylW erejO rnagAnokirat tartalm! kbvetelmdnyehek meg nem feteti magAnokfral a 
ka^ekeddsi Igazgatisl e§fir4sban alkalmatlana vdttozds nylivarrtartAsba tdrtAnd bejegyzdsdre.
7. Felek tudomdsul veszik, hogy az eladds bejetentisdnek Mnye a teljes bizonyltd ere# maginokirat benydjtisa esetin sem 
jegyezhetd be, ha a bejafentis tinjydf kdpeza jimOvOn 6rvdny«s forgalmf kbrUtozis szerepel a nyBvAntartdsban. Ebben az 
eSed)^ a b^a^yz6steljW0^^ W^natiWWtisfya; - : <

6. Egyib meg/egyz^sek

7. relek a jeten maganokJratcf - annak AttanulntinyozAsdt 4s M 
megesyezdt 2-2 eredetl pdldAnyban tantik eldtt J6v4hagydlag atilrtik.
Datum: MW

AIAIr4s‘ ;a
napdv

Pike Andris pdgirmester 

(Eladd) (Vw5)

£l6ttQhhf mint tanuk eldtt:

1. 2.
N6v (olvashatd) N6v(olvaehat6f

Szentityi okmdny tlpusa 6s szdma Szemdlyi okm^ny tlpusa 4s szima

Lakcfm Lakcim

AlAfria: Al^lrAs:
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A KOZUTl KtjZLEKEDESl NYILVANTARTASBA BEJEGYZETT jARMU 
TULAJDONJOG  Aimak VALTOZASAT 

IGAZOLO TELJES BIZONY1TO EREJU MAGANOKIRAT

A g6pj6rm0 kil^donjoga vdhoririnak alapj^ul szolg^JS jogOgyle! jellege (a megfelelC kirilasztandd):

□ VISSnERHES(pl.ad£sv6tdi&zeiz6d6s) □ 1NGYENES (pi. a}6nd6korisi szerzfiftB)

1. AJ6rmH adatal
RendsxAm: MAD-326 Arizarim; WF0CXXTTFC5R30593

. Gyirtminy; Motorazim:

•; 7^:.^ Gyirt&a 6ve:

Forgalm} angatitty 
srima: • HP58838 Tdfukdnyv 

srima:
2.1 Elad6 adatal magknszam6fy asettban
Nev: •

SzilleUsi hefy, IcW: •w

Any)* new: • .• ' . • • ' • ' • ■ ‘ •

Szemtlyi okminy tipu* ; 
szlma: • .....

• ria-'--'-''

Lakcima:

Allampolgirrioa: . .

2.2 EiadO adatalJoglszam6!y vagyjogi szam6lyls6ggel nam nndalkezb azatvazat asatiban
Budapest f6vAros vui. kerClet j6zsefvArosi GnkormAnyzat

Szikhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

I Tdrwk6nyvi azpnosW arim: JWt&O-IwHIWOSOWIIIJ®
Kipvheld neve; Pikd Andris polgfirmefiter

3.1. Vavb adatal mag^nszamtiy asattban

SzQtettsitMiyJdtt

Anyjaneve:

Szamtlyl okminy tipu« 6a 
azfirna:

Allampolgkraiaa;

3.2 Vev6adatalJogi szamtoy, vagyjogi szamilyisiggal nam rendelkaMszervezetesBteben
N6v:

Sz6kh»iy:

C6a«gyz6k vagy nyilvAntartitsi

KipvIselC nave:

4. V6tel6rt egy&b randelkez^
KoUaonoaen kialkudott vitelir.

Azaz (a vitelir az&veggel):



EzanJimOtufa/dor^oga a Nzalml vagyonkezetes alapjin fenndlld kezeltvagyonba tartozlk: IGEN / NEM

I Okmdnyok Stadde4tv4teh
I iddnontia: 6v- ■ . ; ; hdriap . /■'napv-\

VevS Wrtokba Mpds^nak 
fddponda: c hdnap < ; nap dra " .• ' perc ' ... "
A blrtckba vitefkor a 
kilofn6tersz4mtil6 mffszer iltal 
Jelzett erttk (km-4ra AIUs):

knt::

Tulajdonfog vAJtozSs haUlyba 
ISp^sdnak napja: nap;

5. Jognyilatkozatok

1.Vev5 k6tefezetts6get WUaf arra, hogy a tulajtfoqog viltoz^st^nydt-annak a rmunyi:v6ntaft6sban terterib fitvezetesecd^bPI - 
a tulajdbnfgg vdftozds ftatdlybaBp$s4t kdveW 15 napon be®bejefenft es a vdltozis bejegyzesere i^nyulb K6relm£t jeJen 
mag^nokirat 1 eredeti p6ld5ny6nak csatol^s^val benytij^ az okmanyirodfiba. Vevb tudomasu! veszi, hogy a birtokbavetei napjatbl 
kezdSdbenk6te!esaz1.pontbanmeghatArozottjSnTiflvelkapcsalatosvalamennyitehervisel^s6re ^
2-VevS tudom6sul veszi, bogy amennylben bejelehtbst kifetezeftsfigbt k^sedeJrhesen teljesftr, az okm^nyreda a tul^donjogot 
beje^ a nyHv£nlartasba, a eng^&y, va^ egyben a szabSlyszeg&s teny^rbl
6rtesf« a szabSlys^rtdsl hatds^got (Steves rendfirkapitenysSg).
3. Eladd kolelszettseget vallal atra, hogy a tul^dorijog vStozds ISny^t - annak hafdfybaiip^sdt kdvetfi 8 napon beliil - Jeten 
magdnokirategyeredetipdfcJdnydnakabenyujasavalvagymegkQlcJdsdvelbejelantiazokmdnylrodaban,
4. E!ad6 a veviM a gdpJSrmG mGszakl SUt^tSrdl, esetfegds sdriiteseirSI rbszJetesen tijdkoztatta, a vevfi ezeket todom£sul vette. 
Eladd kgelenti, hogya g^pjSrmd per- dstehermentes, valamintannak tufajdoniogdvaj szabadbnrehdeikezik. ■'
5. Jelen mag^nokirat a kdzfekeddsifgazgatdsi hatbsAgl etjdrdBban Wrtdnb felhasznilds cdOdbdh a kazuti kozlekeddsl nyiMntartis'bl 
$z6& 1999. 6vi LXXXIV.tdrvdnyben elfifit bejelentdsi kdtelezettsdg teljesitdse drdekdb&n. a KOzM kOzlekedtei nyiivdntartdsba 
bejegyzett JArrnO tul^donjogdna<Rletve Qzembentartb szemdfydnek vdltozdadt igazoto te^es bizonyltd erejO magdnokiratnak a 
kCziekeddsi Igazgatasi eljd^sban Mrt4n5 fefia^Matfis^gShoz szOksdges kfitelezd (artalmi eteimekrdl szdld 304/2009 (XII.223 
Konn. rand^etbenmeghatirozotokszerinfkefulteikdszflesrft;: ; \
6. E!ad6 6s Vev3 (egyiMtesen: Fe!ek) kjelentik. hogy tsmerik a nyilVdhta bcgegyzdsdbez Mzfidb
loghatasokat. valamlnt a bejefent&s elmaraddsdnak. illetve bejelentesl kotelezettsdg kdsedelmes fe'jesltesdnek jogkdvetkezrhdnyeit, 
tovabba tisztdbah varmak azzaf, hogy a te^es biz<myit6 erejO magAnokirat taitalmi kdvetelmdnyeinek meg nem feteJo magSnokirat a 
kflztekedfisi ^azgatd^ eljdrasban alkatmaUan a vSRozSs hyilvintertdBba b^egyzdsdra. : ;
7. Fdek tudbn^sul veszik, ho^ az ©ladds bejelentds<^^ magdnoklrat bahydjtdaa esetdn sem
fegyezbetd be, ha a befefentes tergyat kdpazd jdnriflvdn drvdnyes fotgafrni kdri6tdz6s szerep^ a nyitvSntartdsban. Ebban az 
esatben a bejegyzds tB^esitdsdt az e!j5r6 hatdsdg elufssiqa. ■

6. Egy6b megjegyzisek

7. Fetek a Jelen maginokiratot - annak attanulminyazisAt 6s drtelmezdslt kbvotben, mint akaratukkal mlndonben 
mogegyezdt 2 ~ 2 erected ptildtaybanl^k etfitt jdvihagydfag atefrtfk.
Ddtumb ,

Pik6 Andras polgarmcstcr

(Elad6) (Vevd)

EWttUnk, mint tamikelbtf: : < J 

i. ' ' Z
^N4v(olvashat6}^ ; r N6v (olvashatb)

SzemSlyi okm^ny tipusa esszSma Szem6lyiokmanytipusa6sszama

Atefr^s:

Lakcim •

Aldirds:

Lakcim


