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nem lakas celjara szolgalo heiyiseg palyazati kiirasa
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Keszitette: Kardos Noemi referens
A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszeru szavazattobbseg sziikseges.

Mellekletek:
1. sz. melleklet: ertekbecsles
2. sz. melleklet: palyazati dokumentacid

Tisztelt Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat (a tovabbiakban: Onkormanyzat) 
tulajdonat kepezi a Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor utca 46. foldszint U/4. szam alatti 
36482/0/A/2 hrsz.-u, tulajdoni lapon 106 m2 alapteriiletu, tires, utcai bejaratu, foldszinti nem 
lakas celjara szolgalo heiyiseg, amely az ingatlan-nyilvantartasban iizlethelyiseg 
megnevezessel szerepel.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaga 361/2021. (XII.01.) 
szamu hatarozataban dontott a heiyiseg nyilvanos egyfordulos palyazati kiirasarol. A palyazat 
bontasara 2022. februar 3. 14(l() orakor, a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. hivatalos 
helyisegeben keriilt sor. A fenti helyisegre vonatkozoan palyazati dokumentacid nem keriilt 
megvasarlasra. Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo- 
testiiletenek Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaga 64/2022. 
(III.23.) szamu hatarozataban a nyilvanos, egyfordulos palyazati eljarast ervenyesnek, de 
eredmenytelennek nyilvanitotta.

A fenti heiyiseg 2016. augusztus 31. napjan keriilt vissza az Onkormanyzat birtokaba.

Az Onkormanyzat kozos koltseg fizetesi kotelezettsege a vizoras helyisegre vonatkozoan 
47.040,-Ft/ho.

A helyiseget magaba foglald epiiletben osszesen 31 db albetet talalhato, amelybol 1 db 
onkormanyzati tulajdonu, nem lakas celjara szolgalo heiyiseg. Az epiilet nem szerepel a 
bontasra kijelolt ingatlanok listajan.

A helyi varos-rehabilitacids teriilet kijeloleserol es a teriileten a rehabilitacio megvalositasarol 
szolo 32/2001. (X.26.) onkormanyzati rendelet alapjan a targyi helyiseget magaba foglald 
epiilet HVT III, teriiletre esik, a Rev8 Zrt. tajekoztatasa szerint a berbeadasnak nines akadalya.



Kt ingatlan utcai bejaratos, belso ketszintes kialakitasu. A foldszint 55 m2 alapteriiletu az 
alagsor 51 m2 alapteriiletu. Az alagsorba femszerkezetre szerelt fa lepcsofokok vezetnek. Az 
iizlethelyiseg futeset az alagsorban elhelyezett gaz iizemu fali kazan biztositja, az also szinten 
lemezradiatoros, a felso szinten feltehetoleg padlofuteses fo leadassal. A felsd szinten uzletter, 
mosdo es WC keriilt kialakitasra.

A HELT-EXPERT Kft. (Leveleki Tunde) altal 2021. szeptember 22. napjan keszitett, es 
Bartfai Laszlo fuggetlen szakerto altal 2021. szeptember 30. napjan jovahagyott, majd 2022. 
aprilis 12. napjan aktualizalt ertekbecsles szerint a helyiseg forgalmi erteke 54.040.000,-Ft 
(509.811,- Ft/m2).

Az Onkormanyzat tulajdonaban allo ingatlanvagyon hasznositasara, tulajdonjoganak 
atruhazasara vonatkozo versenyeztetes szabalyairol szolo 45/2019. (II. 21.) szamu Kepviseld- 
testuleti hatarozat (a tovabbiakban: Versenyeztetesi Szabalyzat) 52. pontja ertelmeben, a nem 
lakas celjara szolgalo ingatlanok berbeadasara kiirt palyazatban a minimalis berleti dijat a 
Kepviseld-testiilet nem lakas celjara szolgalo ingatlanok berleti dijarol szolo hatarozata alapjan 
kell megallapitani. Az Onkonnanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo helyiseg 
berbeadasanak felteteleirol szolo 35/2013. (VI. 20.) onkormanyzati rendelet 7. § (1) bekezdes 
a) pontja ertelmeben a helyiseget csak versenyeztetes alapjan lehet berbe adni, ha a 
bekoltoztetheto forgalmi erteke eleri vagy meghaladja a 25 millio forintot.

Az Onkonnanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo helyiseg, telkek, gepkocsi- 
beallok, egyeb dologberletek berleti dijarol szolo 248/2013. (VI. 19.) szamu Kepviselo-testiileti 
hatarozat (tovabbiakban: Kt. hatarozat) 7. pontja ertelmeben, abban az esetben, ha a helyiseg 
berbeadasara versenyeztetes vagy palyazat utjan keriil sor, a minimalis berleti dijat a helyiseg 
AFA nelkiili bekoltozheto forgalmi ertekenek 80%-at alapul veve lehet meghatarozni. 
Nyilvanos palyaztatas eseten onkormanyzati erdekbol a minimalis berleti dij alacsonyabb 
forgalmi erteken is meghatarozhato, amely nem lehet kevesebb 50%-nal.

A korabbi palyazat kozzetetelre keriilt az ingatlan.com oldalan. Az intemetes statisztika szerint 
83 megtekintes volt a hirdetesre. Egy iigyfel kulddtt erdeklodo iizenetet elektronikusan, 
megtekintesre vonatkozo engedelyt irodank senkinek nem allitott ki. Ezekre tekintettel 
javasoljuk a berleti dij csokkenteset a forgalmi ertek 65%-ra. 65% figyelembevetelevel, a 6%- 
os szorzoval szamitott berleti dij osszege 175.630,- Ft/ho + AFA.

Javasoljuk, hogy a tisztelt Bizottsag jaruljon hozza Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor 
utca 46. foldszint U/4. szam alatti 36482/0/A/2 hrsz.-u, tulajdoni lapon 106 m2 alapteriiletu, 
ures, utcai bejaratu, foldszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasara vonatkozo, 
nyilvanos, egyfordulos palyazati felhivas ujboli kiirasahoz az alabbiak szerint:

A palyazat celja: Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor utca 46. foldszint U/4. szam alatti 
36482/0/A/2 hrsz.-u, tulajdoni lapon 106 nr alapteriiletu, iires, utcai bejaratu, foldszinti nem 
lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasa.

A palyazat biralati szempontjai:

- minimalis berleti dij osszege: 175.630,- Ft/ho + AFA.

- a berleti dij osszege (sulyszam: 9)

- a palyazok altal vallalt berleti dij eldre, egy osszegben torteno megfizetese, min. 1 ho - max. 
10 ho (sulyszam: 1)

Az ertekeles modszere:

Az ertekeles soran adhato pontszam minden reszszempont eseten: 1-10 pont. 
Reszszempontonkent a legkedvezobb megajanlas kapja a maximalis pontszamot (10 pontot), a 

ingatlan.com


tobbi megajanlas ehhez kepest aranyosan kap kevesebb pontot az egyszeru aranyositas 
modszere szerint. A minimalisan adhato pontszam nem lehet kevesebb 1-nel. Az egyes 
megajanlasra adott ertekelesi pontszamot a Kiiro megszorozza a hozza tartozo sulyszammal, a 
szorzatokat pedig ajanlatonkent bsszeadja.
Az egyes reszszempontok:

1 .) berleti dij (netto Ft/ho)

Kiiro eldirja Palyazo szamara, hogy ajanlataban az ajanlott berleti dijat netto Ft/ho 
mertekegysegben, es az AFA feltiintetesevel kell megadni.

A Palyazo ajanlataban megjelolt berleti dij legalabb 175.630,- Ft/ho + AFA. A 
reszszempont sulyszama: 9.

Kiiro az ajanlott berleti dijakat netto osszegiik alapjan hasonlitja ossze egymassal. 
A legmagasabb berleti dij a legkedvezobb Kiiro szamara, ez kapja a 10 pontot.

2 .) a palyazok altal vallalt berleti dij eldre, egy osszegben torteno megfizetese, min. 1 ho - 
max. 10 ho.

Kiiro a Palyazo altal eldre megfizetni vallalt berleti dijak tekinteteben annyi pontot ad (max. 10 
pont), ahany honap berleti dij egy osszegu megfizeteset vallalja a Palyazo. A reszszempont 
sulyszama: 1.

A palyazatban erintett helyisegre nem adhato be olyan ajanlat, amely a Kepviselo-testiilet 
248/2013. (VI. 19.) szamu Hatarozat II. Fejezetenek 8. a) pontja szerinti 25%-os berleti dij 
kategoriaba tartozo (italbolt, dohanyarusitas, jatekterem, szexshop), illetve kblcsonzd, 
nyilvanos internet szolgaltatas (internet kavezo, call center, stb.), raktarozas tevekenyseg 
vegzesere vonatkozik.

Kiiro kikoti, hogy a fenti helyisegre csak olyan ajanlat adhato be, amely a Kepviselo-testiilet 
szeszarusitas nelkiili tevekenyseg vegzesere vonatkozik.

Kiiro kikoti, hogy palyazonak a kozmuvek iizemkepessegenek allapotat feliil kell vizsgaltatnia 
hasznalatbavetel elott.

Kiiro kikoti, hogy amennyiben a nyertes palyazo hatarozott iddre kot berleti szerzodest, az a 
berbeado ilyen iranyu dontese eseten a nemzeti vagyonrol szolo torveny rendelkezeseire 
figyelemmel meghosszabbithato.

A palyazati felhivast a Versenyeztetesi Szabalyzatban foglaltaknak megfeleloen a Budapest 
Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal hirdetotablajan, a Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt. (a tovabbiakban: Bonyolito) iigyfelfogadasra szolgalo 
helyisegeben, a Jozsefvaros cimu helyi lapban, az Onkormanyzat es a Bonyolito honlapjan, 
tovabba az Onkomianyzat es a Bonyolito rendelkezesere allo egyeb intemetes hirdetesi 
portalokon javasoljuk kozzetenni.

II. A beterjesztes indoka

Az bnkormanyzati tulajdonu iires helyiseg nyilvanos palyazaton torteno berbeadasahoz 
berbeaddi dontes sziikseges, mely a tisztelt Kepviselo-testiilet hataskorebe tartozik.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa

A dontes celja a helyisegekre vonatkozo nyilvanos, egyfordulos palyazati felhivas kiirasa, 
mivel a berbeadasabol befolyd berleti dij fedezne az Onkormanyzat kbzos kbltseg fizetesi 
terhet, a berbeadassal a helyisegek allaga nem romlana tovabb, berlo gondoskodna a helyisegek 
allaganak javitasarol es szinten tartasarol, valamint meg plusz bevetele is keletkezne az 
Onkormanyzatnak.



A helyisegek berbeadasa penziigyi fedezetet nem igenyel. A hatarozati javaslat elfogadasa a 
palyazat ervenyessege es eredmenyessege eseten pozitivan befolyasolja a 2022. evi berleti dij 
bevetelt.

IV. Jogszabalyi kbrnyezet

A Kepviselo-testiilet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) 
onkormanyzati rendelet 7. melleklet 4. pont 4.1.1. alpontja alapjan a Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag dont az Onkormanyzat tulajdonaban 
allo nem lakas celjara szolgalo helyisegek elidegemtesenek felteteleirol szolo onkormanyzati 
rendeletben, az Onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok elidegeniteserol szolo onkormanyzati 
rendeletben, az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo helyisegek 
berbeadasanak felteteleirol szolo onkormanyzati rendeletben, valamint a Budapest Jozsefvarosi 
Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo 
onkormanyzati rendeleteben meghatarozott tulajdonosi hataskorokben.

A Vagyonrendelet 7. § (2) bekezdese alapjan, ha Onkormanyzat rendelete vagy a Kepviselo- 
testiilet hatarozata mast nem tartalmaz, a tulajdonosi jog gyakorloja hatarozza meg, hogy 
melyik versenyeztetesi eljarast kell alkalmazni.

Az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasanak 
felteteleirol szolo 35/2013. (VI. 20.) onkormanyzati rendelet 7. § (1) bekezdes a) pontja 
ertelmeben a helyiseget csak versenyeztetes alapjan lehet berbe adni, ha a bekoltoztetheto 
forgalmi erteke eleri vagy meghaladja a 25 millio forintot.

A Versenyeztetesi Szabalyzat tartahnazza, hogy az Onkormanyzat tulajdonaban allo 
ingatlanvagyon hasznositasa es tulajdonjoganak atruhazasa eseten a hasznosito es a 
tulajdonjogot szerzo szemelyenek kivalasztasara kell alkalmazni, ha a versenytargyalas tartasa 
jogszabaly alapjan kotelezo, vagy a tulajdonosi joggyakorlo eldirta, hogy a vagyonelemet 
versenyeztetesi eljarassal kell hasznositani vagy a tulajdonjogot atruhazni.

Az Onkormanyzat tulajdonaban allo ingatlanvagyon hasznositasara, tulajdonjoganak 
atruhazasara vonatkozo versenyeztetes szabalyairol szolo 45/2019. (II. 21.) szamu Kepviseld- 
testuleti hatarozat (a tovabbiakban: Versenyeztetesi Szabalyzat) 52. pontja ertelmeben, a nem 
lakas celjara szolgalo ingatlanok berbeadasara kiirt palyazatban a minimalis berleti dijat a 
Kepviselo-testiilet nem lakas celjara szolgalo ingatlanok berleti dijarol szolo hatarozata alapjan 
kell megallapitani.

Az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo helyiseg, telkek, gepkocsi- 
beallok, egyeb dologberletek berleti dijarol szolo 248/2013. (VI. 19.) szamu kepviseld-testiileti 
hatarozat 7. pontja ertelmeben: a helyiseg berleti dijanak alapjaul a helyisegnek a jelen hatarozat 
es a Kt. mas hatarozata szerint aktualizalt bekoltozheto forgalmi erteke szolgal. Abban az 
esetben, ha a helyiseg berbeadasara versenyeztetes vagy palyazat utjan keriil sor, a minimalis 
berleti dijat a helyiseg AFA nelkiili bekoltozheto forgalmi ertekenek 80%-at alapul veve lehet 
meghatarozni. Nyilvanos palyaztatas eseten onkormanyzati erdekbol a minimalis berleti dij 
alacsonyabb forgalmi erteken is meghatarozhato, mely nem lehet kevesebb 50%-nal. 
Amennyiben a palyazatban a berbeadas soran vegezhetd tevekenyseg nem keriil 
meghatarozasra, ugy az alap berleti dij eves merteke a helyiseg AFA nelkiili bekoltozheto 
forgalmi ertekenek legalabb a 6%-a.

Fenti rendelkezesek alapjan javaslom az alabbi hatarozat elfogadasat.



Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag..... /2022. (V.04.) szamu hatarozata

Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor utca 46. foldszint U/4 szam alatti nem 
lakas celjara szolgalo helyiseg palyazati kiirasarol

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

1 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor utca 46. foldszint U/4. szam alatti 
36482/0/A/2 hrsz.-u, tulajdoni lapon 106 m2 alapteruletii, tires, utcai bejaratu, foldszinti 
nem lakas celjara szolgalo helyiseg ismetelt nyilvanos, egyfordulds palyazat utjan 
torteno berbeadasahoz.

2 .) elfogadja a Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor utca 46. foldszint U/4. szam alatti 
36482/0/A/2 hrsz.-u, tulajdoni lapon 106 m2 alapteruletii, tires, utcai bejaratu, foldszinti 
nem lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasara vonatkozo palyazati dokumentaciot az 
alabbi feltetelekkel

a.) a minimalis berleti dij osszege 175.630,- Ft/ho + AFA,

b.) a palyazat biralati szempontja:

a berleti dij osszege (sulyszam: 9)

a palyazok altal vallalt berleti dij eldre, egy osszegben tortend megfizetese, min. 1 ho 
- max. 10 ho (sulyszam: 1)

c.) a palyazatban erintett helyisegre nem adhato be olyan ajanlat, amely a Kepviselo- 
testulet 248/2013. (VI. 19.) szamu Hatarozat II. Fejezetenek 8. a) pontja szerinti 25%- 
os berleti dij kategoriaba tartozo (italbolt, dohanyarusitas, jatekterem, szexshop), 
illetve kolcsonzo, nyilvanos internet szolgaltatas (internet kavezo, call center, stb.), 
raktarozas tevekenyseg vegzesere vonatkozik.

d.) A Kiiro kikoti, hogy a fenti helyisegre csak olyan ajanlat adhato be, amely a Kepviselo- 
testiilet szeszarusitas nelkuli tevekenyseg vegzesere vonatkozik.

e.) Kiiro kikoti, hogy palyazonak a kozmiivek iizemkepessegenek allapotat feltil kell 
vizsgaltatnia hasznalatbavetel elott.

f.) Kiiro kikoti, hogy amennyiben a nyertes palyazo hatarozott iddre kot berleti 
szerzodest, az a berbeado ilyen iranyu dontese eseten a nemzeti vagyonrol szolo 
torveny rendelkezeseire figyelemmel meghosszabbithato.

3 .) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kbzpont Zrt.-t a versenyeztetesi eljaras lebonyoh'tasara es arra, hogy a 
palyazat eredmenyere vonatkozo javaslatat terjessze a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi 
es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag ele.

Felelos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hatarido: 3.) pont eseteben 2022. augusztus 31.

A ddntes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.



A lakossag szeles koret erinto dontesek eseten az eldterjesztes elokeszitojenek javaslata a 
kozzetetel modjara: a honlapon.

Budapest, 2022. aprilis 21.
Novaczki Eleonora 

vagyongazdalkodasi igazgato

Keszitette: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

LeIRTA: KARDOS NOEMI REFERENS

PENZUGYI FEDEZETET IGENYEL / NEM IGENYEL, IGAZOLAS:

J OGI Kontroll:

Ellenorizte:

A
Dk. VOROS SZILVIA 

ALJEGYZO H

BETERJESZTESRE ALKALMAS: jovahagyta:

DR. SAJTOS CSILLA Veres Gabor S. K,
JEGYZO a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es

Kozterulet-hasznositasi Bizottsag elnoke



Aktualiz^lasi adatlap

Jdzseivdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. -Helyis6ggazdAlkod£si Iroda

Ertekelt ingatlan megnevez6se: iizlethelyis£g

Az ingatlan cime, azonositAsi adatai:
Teleptil6s:
Utca, hazszam, emelet, ajt6: 
HRSZ:

Budapest, VIII. keriilet
Br6dy Sandor u. 46. fsz. 0/4 106 m2 
36482/0/AZ2

Az eredeti Irtdkbecsles adatai:
Keszitette: 
^rtekbecslo:

HELT-EXPERT Kft. 
Leveleki Tfinde

Faj Iagos forgalmi £rt£k:
Az ingatlan forgalmi 6rt6ke:
DAtuma:

490.200-Ft/m2
51.870.000 Ft
2021. szeptember 22.

Utolso aktualizalas adatai:
Fajlagos forgalmi 6rt6k:
Az ingatlan forgalmi £rt6ke:
DAtuma:

Tulajdonviszonyok 6s b£r!6 adatai:
Tulajdonos: 
B&id:

Jdzsefvdrosi Onkormdnyzat

Aktualiz&Ms ervenyess€ge:

Ert^keksi forma: Tulajdonjog forgalmi ertek

6 honap

*Aktualiz6Us:

*Aktualiz£lt Irtlkek:

Fajlagos forgalmi drtdk:

Az ingatlan forgalmi drtdke:

...S.SS.-.&S&a.-;..... FVm2

.. .5.P.fkQ.' Ft

Az aktualizdlas az eredeti 6rt6kbecslesben rbgzitett teriileti adatok, es az abban rOgzftett 
muszaki Allapot alapjan kdsztilt, az aktualizAlas az eredeti 6rtekbecslessel egyutt erv6nyes.

Budapest 2022......21122,aRR J. 2..
Bartfai Laszlb 

Igazsagtigyi Ingatlanforgalmi Szak&tfi 
JGK Zrt.



HELT-EXPERT
Jozsefvarosi Gazdalkcdasi Kozpont Zrt.

erkeztetesi datum erkeztetesi szam:

iktatas datuma:

2021 OKI 01.
iktatoszam

ijgyintezo

mellekJet

1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. 
Cegjegyzekszam: 01-09-386623 
Adoszam: 29311897-1-42

Iroda:
1089 Budapest, Reguly Antal utca 20.
Tel.:+36 1 794 5434

INGATLANVAGYON - ERTEKELES

1088 BUDAPEST, Brody Sandor utca 46. foldszint U/4.
szam alatti uzlethelyisegrol.

Hrsz.: 36482/0/A/2

\
Keszitette:
LEVELEKI TUNDE
ingatlanvagyon-ertekeld 

Engedely szama: 06183/2010
Tel.: + 36 70 330 5909

tunde.leveleki@ingatlanerteke.hu

1. peldany 2021. szeptember 22.

mailto:tunde.leveleki@ingatlanerteke.hu


1088 BUDAPEST, Brody Sandor utca 46. foldszint U/4, Hrsz. 36482/0/A/2

TARTALOMJEGYZEK

^RT^KELgSI BIZONYITVANY

1. ELOZMENY
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7. KORLATOZO FELTETELEK

MELLEKLETEK

Tulajdoni lap fenymasolata X nem hiteles

Alaprajz/tervek X

tarsashazi alapito okirat (kivonat) X

Kornyezetvedelmi nyilatkozat 0 nem velelmezhetd

Ovezeti besorolas X

Fenykepfelvetelek X

Ingatlan elhelyezkedeset mutatd terkep X



1088 BUDAPEST, Br6dy Sandor utca 46. foldszint U/4. Hrsz. 36482/0/A/2

ERTEKELESI BIZONYITVANY

MEGBIZO
Jozsefvarosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt.

Megbizo neve
Vagyongazddlkoddsi igazgatosag

Megbizo ci'me : 1084 Budapest, Or utca 8.

AZ INGATLAN CIME ES AZONOSITASA
Telepules (ir. szam, varos) 
Utca, hazszam 
Hrsz.

Az ingatlan megnevezese (tul.lap szerint) 
Az ertekelt helyisegcsoport jelenlegi hasznositasa

1088 BUDAPEST

Brody Sandor utca 46. foldszint U/4.

36482/0/A/2

Alapito okiratban es az alaprajzon 2-es szammal jelolt 
iizlehelyiseg 
nines hasznositva

£rt£kel£s
Ertekeles alkalmazott modszere: piaci osszehasonlito- es hozamalapu modszer

Ertekesithetosege: atlagos (kiegyensulyozott piac)

Helyszini szemle idopontja: 2021. szeptember 13.

Ertekeles fordulbnapja: 2021. szeptember 13.

A szakvelemeny ervenyessegi ideje: 2022. marcius 12.

MEGALLAPITOTT ERTEK

Az ingatlan becsiilt piaci-forgalmi erteke az ertekeles 51 870 000 Ft
forduldnapjdn, per- es igenymentesen, kerekitve azaz Otvenegymillio-nyolcszazhetvenezer- Ft.

Az ingatlan becsult fajlagos piaci-forgalmi erteke az 490 200 Ft
ertekeles forduldnapjdn, per- es igenymentesen, 
kerekitve (Ft/m2) azaz Negyszazkilencvenezer-kettdszaz Ft.

Az eszmei hdnyadhoz tartozd telek piaci-forgalmi erteke 
az ertekeles forduldnapjdn, per- es igenymentesen,

42 100 000 Ft

kerekitve azaz Negyvenkettomillio-egyszazezer- Ft.

A megallapitott ertekek brutto ertekek.

Az ingatlan becsult likvid erteke az ertekeles 33 720 000 Ft
forduldnapjdn, per- es igenymentesen, kerekitve
(forgalmi ertek 65%-a) azaz Harmincharommillio-hetszazhuszezer- Ft.

Keszult: elektronikusan hitelesitett peldanyban es 1 db. eredeti peldanyban
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Budapest, 2021. szeptember 22.

Leveleki Tunde
ingatlanvagyon-ertekeld 
Tel.:+ 36 70 330 5909
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1063 Budapest. Szinyei Merse utca 10.

Adoszam; 29311897-1-42 3
Bank: 10918001-00000114-52880005



1088 BUDAPEST, Brody Sandor utca 46. foldszmi u/4. Hrsz. 36482/U/A/2

TULAJDONVISZONYOK
Tulajdonos(ok) neve, tulajdoni hanyad : Budapest Jdzsefvarosi Onkorrnanyzat 1/1 hanyad
Forgalomkepesseg ertekelese
Ertekelt jog
Ertekelt tulajdoni hanyad
Ertekesithetoseg

: forgalomkepes
: tehermentes tulajdonjog
: 1/1 az ertekelt heiyisegcsoportra vonatkozdan
; 180-360 nap

Ertekeles celja
A Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt. (1084 Budapest, Or 

; u. 8.) Megbizasi keretszerzodese alapjan az ingatlan forgalmi 
ertekenek meghatarozasa. berbeadas cdljabol.

AZ INGATLAN FOBB JELLEMZOI
Ingatlan terulete (tulajdoni lap szerint) 106 m2

Telek terulete (tul. lap szerint)

Uzlethelyiseg redukalt hasznos alapteriilete
Kozmuvesitettseg
Ovezeti besorolas
Eszmei hanyad
Eszmei hanyadhoz tartozo telekteriilet
Belsci miiszaki allapot

602 m2
106 m2

viz, villany, gaz csatorna
VK-VIII-l jelu varoskbzponti lakoteriilet
840/10000

50,57 m2

kozepes
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1088 BUDAPEST, Biddy Sandor utca 46. foldszint U/4 Hrsz. 36482/0/A/2

1. ELOZMENY

Megbizo neve: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. Vagyongazdalkodasi igazgatosag

A Megbizo megbizta a HELT-Expert Kft. kepviseleteben Leveleki Tunde ingatlanvagyon-ertekelot az alabbi ingatlan 
ertekelesevel:
1088 BUDAPEST, Brody Sandor utca 46. foldszint U/4.

2. A szakert6i feladat meghatarozAsa, az ertekeles ceua

Az ertekeles, Megrendelo tajekoztatasa szerint, az ingatlan piaci-forgalmi ertekenek igazolasahoz valt szuksegesse. 
Ennek megfeleloen, a Szakertonek az ertekelesbe vont ingatlan piaci-forgalmi ertekerol kell allast foglalnia.

3. A SZAKERTOI VIZSGALAT MODSZERE

Az ertekeles folyaman helyszini szemlet tartottunk, megvizsgaltuk az ingatlannal kapcsolatban rendelkezesunkre allo, a 
mellekletbcn felsorolt es jelen ertekeleshez csatolt dokumentumokat. Megfeleloen alkalmaztuk a TEGOVA (EVS 2016) 
iranyelves a tbbbszorbsen modositott 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet eloirasait.

A helyszini szemlen resztvevok: Megbizo kepviseleteben:
Ingatlanvagyon-ertekelo: Leveleki Tunde

A helyszinen az ingatlan adottsagait, kbrnyezetet, az ingatlan allagat, miiszaki funkcionalis jellemzoit es mas 
ertekbefolyasolo tenyezoket vizsgaltunk. Az ingatlan egyes reszleteirol fenykepfelveteleket keszitettiink, melyeket a 
szakvelemenyhez csatolunk.

A helyszini vizsgalaton tulmenoen tajekozodtunk az adott tipusu es jellegu ingatlanok altalanos piaci helyzeterol, 
valamint a kornyeken kialakult helyi ingatlanpiaci viszonyokrbl.

4. AZ INGATLAN ADOTTSAGAINAK ISMERTETESE

4.1. Ingatlan-nyilvantartas szerinti allapot bemutatasa

Tekintettel a csatolt tulajdoni lap formatumara, az ertekbecsles ervenyessegenek feltctele a hiteles tulajdoni lap teljes 
kbru egyezosege a rendelkezesre allo dokumentummal

Ingatlan cime (tul.lap szerint):
Ingatlan cime (termeszetbeni):
Helyrajzi szama:

1088 BUDAPEST, Brody Sandor utca 46. foldszint U/4.
1088 BUDAPEST, Brody Sandor utca 46. foldszint U/4. 
36482/0/A/2

Ingatlan megnevezese (tul.lap szerint): uzlehelyiseg
Jelenlegi hasznosftasa:
Tulajdoni lap szerinti alapteriilet:
Tulajdonviszony:

Szeljegy tar talma:
Bejegyzett terhek esjogok:
Meaieoyzes:

nines hasznositva
106 m;

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 1/1 hanyad 

nines
tehermentes



1088 BUDAPEST, Brody Sandor utca 46. foldszint U/4. Hrsz. 36482/0/A/2

4.2. Az ingatlan termeszetbeni leirasa

Szukebb teriilet bemutatasa:

Elhelyezkedes: Budapest pesti oldalan fekszik
Varos (kerulet):
Varosresz:
Tavolsaga Budapest varoskbzponttdl:
Ovezeti besorolasa:
Beepitettseg jellemzoi:
Zold teriilet aranya:

Kdmyezo ingatlanok hasznositasi formaja:

Megkozelites:
Utca felszine:
Utca burkolata:
Utca forgalma:
Infrastruktura:

Budapest VIII.
Palota negyed 

cca. 1,4 km
nagyvarosias lakoovezet 
zartsoru beepites elokert nelkuli elhelyezes 
kevesebb, mint 10% 
lakoingatlanok, kereskedelmi es szolgaltato letesitmenyek, 
intezmenyek 
gepkocsi, autobusz, villamos, trolibusz, metro 
sik 
aszfaltozott mind ket oldalt jardazott
alacsony 
kivald

Parkolasi bvezet: fizeto

A telek altalanos jellemzoi:

Elektromos haldzat: kiepitett haldzat
Vezetekes viz kbzmu: kiepitett haldzat

Vezetekes gaz kbzmu: kiepitett haldzat

Csatorna: kiepitett haldzat

Ovezeti besorolas: VK-VIII-1 jelu varoskbzponti lakoterlilet
Beepithetbseg: terepszint alatt 85%, terepszint felett 75%

Beepitesi mod: zartsoru, elokert nelkuli

Epulet magassag: min. 16, max. 23 m.

Eloirt zoldf elii let aranya: 10 %
Szintteruleti mutatb: 4 m2/m2

Utkapcsolat: kbzvetlen utkapcsolat

Telek formaja: csaknem szabalyos teglalap

Telek tajoldsa/lejtesi viszonyai: D-i utcafronti tajolasii, sik felszinu
Nbvenyzet: burkolt belso udvar, nbvenyzet nines
Kbrnyezetvedelmi kockazat: nem velelmezhetb

Epulet altalanos jellemzoi:

Funkcid: lakoepulet

Becsult epitesi ev: 1900-as evek elejere tehetd

Epulet jellege:
belso udvaros, klasszikus belvarosi berhaz jellegu tbbblakasos 
tarsashaz

Az ertekelt ingatlant befogadd epulet szintbeli 
kialakitasa:

alagsor es foldszint 3 emelet

Alapozas: feltehetoleg tegla savalap
Fuggoleges teherhordo szerkezet: hagyomanyos tegla
Vizszintes teherhordo szerkezet: feltehetoleg acelgerendas kdzbenso fbdem es fa zarofbdem
Tetbszerkezete: fa szerkezetu magas tetb

Tetbfedes: cserepfedes
Epulet homlokzata: vakolt, szinezett, utcai oldalon stukkos diszitb elemekkel
Epulet fizikai allapota: jo
Uzlethelyiseg: van utcai bejaratos
Egyeb: -

[L/u



1088 BUDAPEST, Brody Sandor utca 46. foldszint U/4. Hrsz. 36482/0/A/2

Ai iizlethelyiseg adatai:

Elhelyezkedes:
Tajolas:

foldszint bejarata utcardl myflik

D-i

Bruttb hasznos terulete:

Redukalt hasznos terulete:

Belmagassag:
Futesi rendszer:

55 m2

55 m2

atlagosnal magasabb 3,3 m. alagsorban 2,54 m.

kozponti gazkazan

Hasznalati meleg viz: villanybojler

Ho leadok:

Hutes:
Homlokzati nyilaszarok:

lemezradiator es padlofutes (feltehetoleg)

nines klima
2 retegu hoszigetelo iivegezesu fa tokozatu ablak(ok)

es bejarati ajto

Belteri ajtok:

Belso terek feliiletkepzese: 
Belso terek burkolata:

Onalld meroorak: 

Elektromos halozat 
\/iz es csatorna rendszer 
Gaz szolgaltatas
Garazs / parkolo:
Extra felszereltseg:

fa szerkezet

falfestek es csempeburkolat
laminalt parketta, keramia jardlap, simitott beton

viz: van villany: van gaz: van
kiepitve mukdddkepes
kiepitve mukdddkepes

kiepitve mukdddkepes
utcai parkolas
riasztd

Egyeb: -

Muszaki allapot:

Esztetikai allapot:

kdzepes

kozepes _____________________________________



1088 BUDAPEST, Brody Sandor utca 46. foldszint U/4. Hrsz. 36482/0/A/2

4.2.1. Az ingatlan kornyezete, elhelyezkedese

Budapest VIII. kerulete Budapest egyik pesti oldalon fekvo kerulete. Hagyomanyos elnevezese, melyet a keruleti 
dnkormanyzat is hasznal: Jdzsefvaros. A keruletnek korabban 4 varosresze volt (Jdzsefvaros, Istvanmezo (egy resze), 
Kerepesdulo es Tisztviselotelep), de a Fovarosi Kozgyules a varosreszeket rendezo 2012. december 12-i rendeleteben 
ujraosztotta a keruletet, igy jbtt letre a Corvin negyed, Csarnok negyed, Ganz negyed, Losonci negyed, Magdolna 
negyed, Nepszinhaz negyed, Orczy negyed,Palotanegyed es a Szazados negyed. A keruletnek jelenleg 11 varosresze van. 
Terulet 6,85 km2, lakosainak szama: 76 916 fo (2019. jan. 1.)

A vizsgalt ingatlan Budapest VIII. keruleteben, "Palota negyed" varosreszben, suru beepitettsegu, nagyvarosias 
lakodvezetben, Brody Sandor utca 46. szam alatt fekszik. Az ingatlan gepkocsival megkbzelitheto a Rakdczi ut - Vas utca ■ 
Brody Sandor utca utvonalon, melyek jo minosegu szilard ut- es jardaburkolattal rendelkezo utak. Tbmegkbzlekedessel 
az ingatlan elerheto tobb autobusz jarattal, villamossal, trolibusszal, valamint a metro jarataival. A megallok az 
ingatlantol 200-700 meteren belul gyalogosan kdnnyen megkdzelithetok.
A teriileten tbbbsegeben zartsoru, elokert nelkuli elhelyezesu, tbbbemeletes lakohazak talalhatok. Az epuletek epitesi 
kora az 1800-as evek vegetol az 1900-as evek kbzepeig terjed. A zold terulet aranya kevesebb, mint 20%. A terulet 
kdzintezmenyi, infrastrukturalis ellatottsaga jo, az alapellatast biztosito szolgaltatasok az ingatlantol 1000 meteren beliil 
elerhetok. A kbrnyezo utcakban a parkolas megengedett, fizeto parkolasi bveztet.

4.2.2. A telekingatlan rovid leirdsa:

A telek dsszkbzmuves, D-i utcafronti tajolasu. Felszine sik, csaknem szabalyos teglalap alaku. Kozvetlen utkapcsolattal 
rendelkezik, bejarata a Brody Sandor utca felol kialakitott.
A telek beepitett, a beepites merteke megkozelitoleg 80%. A beepitetlen terulet burkolt belso udvar, novenyzet nines.

4.2.3. Az epulet es az uzlethelyiseg dltaldnos leirdsa:

Az ertekelt ingatlant befogado epiilet feltehetoleg az 1900-as evek elso feleben epult, hagyomanyos tegla epitesi 
technologiaval, magas tetos sikpala fedeses kivitelben. Homlokzata vakolt, szinezett, az utcai oldalon stukkos es szobor 
diszito elemekkel. A homlokzat jo allapotu. Az epulet pinceszint, foldszint es 3 emelet szintbeli kialakitasu, belso 
udvaros, tbbblakasos, lakoepulet. Az epulet allaga massziv, esztetikai szempontbol is jbnak mondhato.

Az ertekelt ingatlan az epulet foldszintjen talalhato "uzlethelyiseg" megnevezesu, az alapito okiratban es az alaprajzon 2- 
es szammal jeldlt. Az ingatlan utcai bejaratos, belso ketszintes kialakitasu.
A bejarati ajto hoszigetelo iivegezesu, fa szerkezetben, ket oldalt mellette ablakok talalhatok. Az alagsorba fem 
szerkezetre szerelt fa lepcsofokok vezetnek. Az uzlethelyiseg futeset az alagsorban elhelyezett gaz iizemu fali kazan 
biztositja, az also szinten lemezradiatoros, a felso szinten feltehetoleg padlofuteses ho leadassal. A termosztat a felso 
szinten talalhato. Az alagsorban egy legteru tarolo talalhato, atlagos, 2.54 m-es belmagassaggal, festett falfeliiletekkel, 
simitott beton aljzattal. A felso szinten iizletter, mosdo es WC keriilt kialakitasra. A hasznalati meleg vizet villanybojler 
biztositja. A belmagassag a fbldszinten az atlagosnal nagyobb, 3,3 m.
Az ingatlan bnallo viz, villany es gaz meroorakkal rendelkezik, a viz, csatorna, gaz es elektromos halozat kiepitett, 
mukodokepes.
Az ingatlan a helyszini szemlekor hasznositas alatt nem allt, utolso hasznositasi formaja fodrasz szalon volt. Jdvobeni 
hasznositasanak legoptimalisabb formaja iizlethelyisegkent erhetd el.
Kdzepes muszaki es esztetikai allapotu.



1088 BUDAPEST, Brody Sandor utca 46. foldszint U/4. Hrsz. 36482/0/A/2

4.3. Helyisegkimutatas

Helyisegek Helyiseg padozata Fai Alapteriilet 
(m2]

Modosito 
tenyezo

Korrigalt 
terulet (m2]

U/2. alagsor

tarold simitott beton falfestek 50,50 100% 50,50

Alagsori terulet osszesen: 50,50 50,50

U/2. foldszint

iizletter (iroda)
laminalt parketta es 

keramia jarolap

falfestek, hatsd 
reszen 3 sor

csempe
51,14 100% 51,14

eloter keramia jarolap
falfestek, 

mosdd mbgott 
csempe

2,82 100% 2,82

WC keramia jarolap

falfestek, WC 
mbgott 1,2 m. 

magassagig 
csempe

1,35 100% 1,35

Fdldszinti terulet osszesen: 55,31 55,31

Az ertekeles soran figyelembe vett hasznos alapteriilet [m2]:|106,

Alapteriiletek osszesen: 105,81 105,81

Megjegyzes:
Az alapteruleti mereteket a kapott dokumentacid es a helyszini meres alapjan vettuk figyelembe.
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1088 BUDAPEST, Brody Sandor utca 46. foldszint U/4. Hrsz. 36482/0/A/2

5. ERTEKELES

5.1. Az ertekeles modszere

Az ertekbecslesek a TEGOVA utmutatb elvei es mbdszertani ajanlasai (EVS 2016), a tbbbszdr modositott 25/1997. 
(VIII.1.) PM rendeletben es a mindenkor ervenyes egyeb jogszabalyokban elbirtaknak megfelelden keszulnek.

Az ertekeles modszerei ketfd kategdridba oszthatok:
- piaci ertek alapu modszerek
- koltsegalapu ertekelesek
A piaci viszonyokon alapulo modszerek ket fd csoportba oszthatjuk:
- piaci-forgalmi adatokra epulo ertekeles
- hozadeki (vagy mas neven hozamszamitason alapulo) ertekeles

Az ertekelest legalabb ketfele, lehetoseg szerint mind a haromfele mbdszerrel el kell kesziteni. Ezt kbvetoen ertekek es 
elteresek elemzese alapjan, az bvatossag elvet kbvetve kell az ertekelesi szakvelemenyben az egyeztetett forgalmi 
ertekre, illetve a hitelbiztositeki ertekre javaslatot tenni.
Lakdingatlanok, epites alatt allo lakoingatlanok, valamint beepitetlen lakotelkek eseteben, meghatarozott ertekhatar 
alatt megengedett egyetlen ertekelesi modszer alkalmazasa is.

5.1.1. Piaci osszehasonlito adatok elemzesen alapulo modszer

Olyan eljaras, melynek soran az ertekelest vegrehajtd szakerto az ertekelendo ingatlan elemeit bsszehasonlitja az adott 
korzetben, a kbzelmultban ertekesitett vagy ertekesitesre felajanlott ingatlanok parametereivel, majd elvegzi az 
elteresek alapjan szukseges korrekcidkat. Minei kozvetlenebb bsszehasonlitasra nyilik lehetoseg, annal pontosabb a 
becsertek. Olyan ingatlanok ertekbecslesenel hasznaljuk, amelyeknek van jellemzo piaci forgalmuk. Pld.: csaladi hazak, 
lakasok, beepitetlen fbldteruletek telkek, stb.

A modszer fd lepesei:

© az alaphalmaz kivalasztasa

• bsszehasonlitasra alkalmas ingatlanok kivalasztasa, adatainak elemzese
© fajlagos alapertek meghatarozasa
o ertekmbdositd tenyezbk elemzese

© fajlagos alapertek mbdositasa, fajlagos ertek szamitasa
o vegso ertek szamitasa a fajlagos ertek es az ingatlan merete szorzatakent

© bsszehasonlitasra alkalmas ingatlanok kivalasztasa, adatainak elemzese

Az bsszehasonlitas alapjaul rendszerint a kbvetkezb tenyezbk szolgalnak:

© muszaki szempontok
e epiteszeti szempontok

© hasznalati szempontok
© telekadottsagok

o infrastruktura
© kbrnyezeti szempontok
o jogi szempontok

Az erteket az ingatlan kbrnyezeteben fellelhetd hasonlb tipusu ingatlanok adasveteli/kinalati adatainak felhasznalasaval 
hataroztuk meg.
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5.1.2. A hozamszamitason alapuld ertekelesi modszer

A hozamszamitason alapuld ertekeles az ingatlan jovobeni hasznainak es az ezek megszerzese erdekeben felmerulo 
kiadasok kiilbnbsegebdl (tiszta jbvedelmek) vezeti Ie az erteket.
Az ertek megallapitasa azon az elven alapszik, hogy barmely eszkbz erteke annyi, mint a beldle szarmazd tiszta 
jbvedelmek jelenerteke.

A hozamszamitas lepesei dsszefoglalva:

1. Az ingatlan lehetseges (alternativ) hasznalati modjainak elemzese.

2. A jovobeni bevetelek es kiadasok becslese hasznalati mddonkent.
3. Jovobeni penzfolyamatok felallitasa hasznalati mddonkent.

4. A tokesitesi kamatlab meghatarozasa.
5. A penzfolyamok jelenertekenek meghatarozasa.
6. A legmagasabb jelenertek kivalasztasa, mint hozamszamitason alapuld ertek.

A hozam elvu ertek megallapitasanal alkalmazott klilbnleges megkotesek:

A piaci ertek meghatarozasara az ingatlan leggazdasagosabb es legjobb hasznositasat kell eloiranyozni, fuggetlenul a 
jelenlegi hasznositastol, es ennek megfelelo'en a legmagasabb jelenerteku hasznositasi format kell az ingatlan ertekekent 
elfogadni.

A hitelbiztositeki ertek meghatarozasanak folyamataban a piaci ertek meghatarozasakor, ha a jelenlegi hasznalat nem 
azonos a leggazdasagosabb es legjobb hasznalattal, a jelenlegi hasznalatot kell figyelembe venni. Nem lehet a 
szerzodessel lekdtbtt berleti dijaknal magasabbakat velelmezni, meg akkor sem, ha a piac ezeket elfogadna. A piaci 
szintnel magasabb tenyleges berleti dijakat csak a szerzodessel biztositott idotartamra lehet figyelembe venni. A 
hitelbiztositeki ertekeles soran csak real (inflaciotdl megtisztitott) kamatlab alkalmazhatd.
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5.1.3. Koltsegalapu ertekelesi modszer

A koltsegalapu ertekmegkbzelites lenyege, hogy az ingatlan ujra-eloallitasi koltsegebol Ie kell vonni az ido mulasa miatti 
avulast, majd ehhez kell hozzaadni a felepitmenyekhez tartozo foldterulet erteket.
Ez a modszer fejezi ki legkevesbe a tenyleges piaci viszonyokat. Spites alatt levo letesitmenynel, karosodott 
letesitmenynel, takart mutargynal, valamint olyan esetekben alkalmazhatd, ha mas modszer nem all rendelkezesre.

A modszer fo lepesei:

1 a telekertek meghatarozasa

2 a felepitmeny ujraepitesi vagy potlasi koltsegenek meghatarozasa.

3 avulasok szamitasa

4 a felepitmeny ujra-eloallitasi koltsegebol az avulas levonasa es a telekertekkel vald dsszegzese

A fdldterulet erteket annak tires allapotban valo ertekelesevel kell megallapitani, vagy a piaci osszehasonlito 
adatok elemzesen alapuld modszer, vagy kiildnleges esetben a hozamszamitason alapuld modszer szerint.

A potlasi koltseg olyan szerkezeteket es epitesi munkat takar, amellyel az ertekeles idopontjaban a meglevo 
funkcidk (de esetleg mas szerkezetek es muszaki megoldasok) a legkisebb kbltseggel, de azonos hasznossaggal 
potolhatoak lennenek.

Az ujraepitesi kdltsegben a meglevo szerkezetek valtozatlan ujrateremtesenek koltsegeit kell eloiranyozni, 
fuggetlenul azok jelenlegi hasznosulasatdl.

A potlasi es az ujraepitesi koltseg egyuttesen: ujra-eloallitasi koltseg. Az ujra-eloallitasi kbltsegbe kell erteni a 
kdzmuvesitesi, a tervezesi, az engedelyezesi, a vallalkozasi, a kivitelezesi, a beruhazoi, a penziigyi es minden egyeb 
tenylegesen fizetendo kdltseget.

Ezeket a kbltsegeket a tenyleges epitesi piaci arak alapjan kell meghatarozni.

Az epulet ujra-eloallitasi kbltsegebe az epiiletgepeszetet es a belsoepiteszeti elemeket is bele kell erteni, mig a 
mobiliakat ki kell zarni.

Az ujra-eloallitasi koltseg altalanos forgalmi adot nem tartalmazhat.

Az ingatlan megepitesenek eredeti kdltsegeibbl vagy annak kdnyv szerinti ertekebdl indexalassal levezetett ujra- 
eloallitasi ertek csak kiveteles esetben fogadhato el.

Ilyen eset lehet:

- ha az ingatlan nehany even belul kesziilt es ha a bekerulesi kdltsegeket megbizhatoan dokumentaltak

- az avulas az ido mulasa miatti ertekcsokkenes.

Harom fo eleme:
- a fizikai romlas

- funkcionalis avulas

- kbrnyezeti (piaci) avulas
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Az avulasi elemek lehetnek kijavithatbak vagy ki nem javithatbak.

A fizikai romlas eseteben figyelembe kell venni az epulet fo szerkezeteinek romlasat es a szerkezetek aranyat az 
bsszertekhez viszonyitva. A fizikai avulasi szamitasoknal a felepitmeny gazdasagosan hatralevb elettartamat kell 
figyelembe venni.

Altalanos esetben a kovetkezo gazdasagilag hasznos teljes elettartamokat kell hasznalni:

- varosi tegla epuletek 60-90 ev

- varosi, szerelt szerkezetu epiiletek 40-70 ev
- kertvarosi, csaladi haz jellegu epiiletek 50-80 ev

- ipari es mezogazdasagi epiiletek 20-50 ev

A funkcionalis avulas a gazdasagtalan, korszerutlen megoldasokat jelenti. Az ertekelonek merlegelnie kell a 
o korszeru letesitmenyadta, a vizsgalt letesitmenyhez kepest tbbbletszolgaltatasait, illetve azokat a korszeru 

kbvetelmenyeket, amelyeket a vizsgalt letesitmeny keptelen kielegiteni.

A kbrnyezeti avulasban szamba kell venni a kornyezetben bekovetkezett minden olyan valtozast, amelynek 
o negativ, esetleg pozitiv hatasa van az ingatlan ertekere. A negativ kbrnyezeti avulas az ingatlanon elvegzett 

beruhazassal teljes mertekben soha nem allithatb helyre.

Az avulas merteket a harom emlitett avulasi kategbriaban, szazalekosan kell megadni. Szamitasa tbrtenhet 
o becsles alapjan, vagy reszletesebb elemzesek utjan. A muszaki szemleletu avultsagbecslesek utan a funkcionalis es

a kbrnyezeti avulast kiilbn kell megbecsiilni.

Az ujra-eloallitasi kbltseget az avultsaggal csbkkentve es a telekertekkel nbvelve adodik eredmenyiil a 
kbltsegalapon szamitott forgalmi ertek.

A hitelbiztositeki ertek megallapitasanal alkalmazott kulbnleges megkbtesek:

A hitelbiztositeki ertek meghatarozasanak folyamataban a piaci ertek meghatarozasakor a kbltsegalapii mbdszer 
o elsosorban ellenbrzb szamitasokra szolgalhat. Kisebb jelentbsegu, kiegeszitb epiileteknel, takart letesitmenyeknel 

es mezogazdasagi letesitmenyeknel alkalmazhatb bnallban.

Epulo letesitmenyek eseteben az eljaras akkor alkalmazhatb, ha az epites gazdasagossaga mar egyeb mbdon 
bizonyitott.

Hitelbiztositeki ertek eseteben az ujraepitesi kbltseg csak kiveteles alkalmakkor hasznalhatb, az ertekelonek a 
pbtlasi kbltseget kell alkalmaznia.

0 A hitelbiztositeki ertekeles soran csak az atlagos igenyszintnek megfelelb kivitelezes pbtlasi kbltsege fogadhatb el.

Ha a kbrnyezeti avulasi elem meghaladja a 20 szazalekot, az ertekeles ezen mbdszere a jelentbs becslesi 
pontatlansag miatt a hitelbiztositeki ertek megallapitasara tul kockazatos, es ezert nem alkalmazhatb.
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5.2 Az ingatlan ertekenek meghatarozasa

Foldszinti teriiletPiaci dsszehasonlitd adatok elemzesen alapuld modszer

Ertekmddositd tenyezok Ertekelt ingatlan Osszehasonlito 
ingatlan 1.

Osszehasonlito 
ingatlan 2.

Osszehasonlito 
ingatlan 3.

Osszehasonlito 
ingatlan 4.

az ingatlan cime:
1088 BUDAPEST, 

Brody Sandor utca 
46. foldszint U/4.

VIII., Gyulai Pal 
utca

VIII., Rakdczi ter
VIL, Dohany 

utca
VIII., Horvath 

Mihaly ter

az ingatlan megnevezese: iizlehelyiseg iizlethelyiseg iizlethelyiseg iizlethelyiseg iizlethelyiseg

ingatlan korr. terlilete (mz) 55,3 59 36 50 118
kinalat K /tenyl.adasvetel T K K K K

kinalati ar /adasveteli ar (Ft) 59 900 000 38 000 000 59 000 000 106 000 000

kinalat / adasvetel ideje (ev, ho) 2021. szept.. 2021. szept.. 2021. szept.. 2021. szept..
fajlagos alapar (Ft/m2) 1 015 254 1055 556 1 180 000 898 305
kinalati / eltelt ido korrekcid -10% -10% -10% -10%
Modositott fajlagos alapar (Ft/m2) 913 729 950 000 1 062 000 808 475

Osszehasonlitasba vont i ng at la no k rd vid lei rasa:

Ingatlan 1. 1950 elott epult tarsashaz foldszintjen, utcai bejaratos, meleg-konyhas tevekenysegre 
alkalmas, kette osztott, felujitott, klimas iizlethelyiseg.

Ingatlan 2. Felujitott, galerias, foldszinti, utcai bejaratos iizlethelyiseg. Az utcan az iizlethelyiseg elott 
terasz kialakithatd.

Ingatlan 3. Foldszinti, utcai bejaratos, felujitott iizlethelyiseg 35 nm-es allogaleriaval, szaunaval.

Ingatlan 3. Foldszinti, utcai bejaratos, felujitott, igenyes kialakitasu iizlethelyiseg.

Adatok forrasa: ingatlan.com, otthonterkep.hu, sajat adatbazis

Ertekmddositd tenyezok elemzese:

Ertekmddositd tenyezok Osszehasonlito 
ingatlan 1.

Osszehasonlito 
ingatlan 2.

dsszehasonlitd 
ingatlan 3.

dsszehasonlitd 
ingatlan 3.szempontok reszletezese

kdrnyezeti szempontok elhelyezkedes -3% -3% -5% 0%

epiteszeti szempontok alapteriilet 0% -7% 0% 10%
miiszaki szempontok miiszaki allapot -5% -5% -5% -10%
miiszaki szempontok miiszaki tartalom -3% 0% -3% ■5%
hasznalati szempontok kette osztott -5% 0% 0% 0%
hasznalati szempontok terasz 0% -3% 0% 0%
hasznalati szempontok galeria 0% -3% -10% 0%
Osszes korrekcid: -16% -21% -23% -5%
Korrigalt fajlagos alapar: 767 532 750 500 817 740 768 051
Atlagar kerekitve: 775 956
Ingatlan szamitott erteke: 42 918 113 Ft

Az ingatlan piaci dsszehasonlitd modszerrel meghatdrozott forgalmi erteke (kerekitve):

42 920 000 Ft

azaz Negyvenkettomillid-kilencszazhuszezer- Ft.

ingatlan.com
otthonterkep.hu
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^rtekmeghatarozas hozamszamitason alapulo ertekelesi mddszerrel Foldszinti terulet

Ertekmodosito tenyezdk 
megnevezesei

ertekelt 
ingatlan

Osszehasonlito 
ingatlan 1.

Osszehasonlito 
ingatlan 2.

Osszehasonlito 
ingatlan 3.

az ingatlan dme:

1088 BUDAPEST, 
Brody Sandor 

utca 46. 
fdldszint U/4.

VIII., Horvath 
Mihaly ter

VIII., Jozsef 
korut

VIII., Matyas ter

hasznosithato terulet (m2) 55,3 47 51 108

kinalat K / tenyl.adasvetel T K K K

kinalati dij /szerz. berleti dij (Ft/ho) 180 000 250 000 400 000

kinalat / szerzodes ideje (ev, ho) 2021. szept.. 2021. szept.. 2021. szept..
fajlagos alapar (Ft/m2/hd) 3 830 4 902 3 704

kinalat / eltelt ido korrekcid -5% -5% -5%
kinalat / eltelt ido miatt mddositott fajlagos alapar 
(Ft/m2/hd)

3 638 4 657 3 519

Osszehasonlitdsba vont ingatlanok rovid leirdsa:

Ingatlan 1. Utcai bejaratos, fel szuteren, felujitott uzlethelyiseg.

Ingatlan 2. Foldszinti, utcai bejaratos, portal ablakos, kbzepes allapotu uzlethelyiseg.

Ingatlan 3.
Foldszinti, utcai bejaratos, portal ablakos, korabban hentes uzletkent mukodo, 
kbzepes allapotu uzlethelyiseg.

Adatokforrdsa: ingatlan.com, otthonterkep.hu, sajat adatbdzis

Ertekmodosito tenyezok elemzese:

Ertekmodosito tenyezok Osszehasonlito Osszehasonlito Osszehasonlito
ingatlan 1. ingatlan 2. ingatlan 3.

eltero' alapterulet 0% 0% 15%
fdldszint 20% 0% 0%
elhelyezkedes 0% -10% -5%
portalablak 0% -5% -5%
eltero' muszaki allapot -10% 0% 0%

Osszes korrekcid: 10% -15% 5%

Korrigalt fajlagos alapar: 4 002 3 958 3 694

Korr. fajlagos alapar kerekitve (Ft/m2/hd) 3 885

ingatlan.com
otthonterkep.hu
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Hozamszdmitas Mennyisegek Osszegek
Hasznalat szempontjabol hasznos terulet (m2): 55
Bevetelek:

Meglevo szerzo'desek/piaci adatok szerint: 3 885
Kihasznaltsag: 95%
Figyelembe vehetd eves bevetel: 2 449 605 Ft
Koltsegek:

Fenntartasi koltsegek az eves bevetelbol (%) 3% 73 488 Ft
Menedzselesi koltsegek az eves bevetelbol (%) 3% 73 488 Ft
Felujitasi koltsegalap az eves bevetelbol (%) 3% 73 488 Ft
Koltsegek osszesen: 220 464 Ft

Eredmeny:

Eves iizemi eredmeny: 2 229 140 Ft

Tokesitesi rata (%) 7,0%
Netto tokesitett ertek: 31 844 861 Ft
Brutto tokesitett ertek: 40 442 974 Ft

Az ingatlan hozamszamitason alapuld modszerrel meghatdrozott erteke (kerekitve):

31 840 000 Ft
azaz Harmincegymillid-nyolcszaznegyvenezer- Ft.

Megjegyzes:
A fenti ertek per-, igeny- es tehermentes kiuntett allapotra vonatkozik.
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5.2 Az ingatlan ertekenek meghatarozasa

Alagsori teriiletPiaci osszehasonlito adatok elemzesen alapuld mddszer

Ertekmodosito tenyezok Ertekelt ingatlan Osszehasonlito 
ingatlan 1.

Osszehasonlito 
ingatlan 2.

Osszehasonlito 
ingatlan 3.

Osszehasonlito 
ingatlan 4.

az ingatlan cime:
1088 BUDAPEST, 

Brody Sandor utca 
46. fdidszint U/4.

VIII., Bacso Bela 
utca

VIII., Vay Adam 
utca

VIII., Csarnok- 
negyed

IX., Ulloi ut

az ingatlan megnevezese: tarold raktar raktar raktar raktar

ingatlan korr. terulete (m2) 50,5 52 80 150 83

kinalat K /tenyl.adasvetel T K K K K

kfnalati ar /adasveteli ar (Ft) 11 900 000 15 790 000 32 500 000 13 700 000

kinalat / adasvetel ideje (ev, ho) 2021. szept.. 2021. szept.. 2021. szept.. 2021. szept..

fajlagos alapar (Ft/m2) 228 846 197 375 216 667 165 060

kfnalati / eltelt ido korrekcid -10% -10% -10% -10%

Modositott fajlagos alapar (Ft/m2) 205 962 177 638 195 000 148 554

Osszehosonlitasba vont ingatlanok rd vid leirdso:

Ingatlan 1. Utcai bejaratos, alagsori, felujitando allapotu raktar.

Ingatlan 2. Utcai bejaratos, alagsori, kdzepes allapotu raktar.

Ingatlan 3. Utcai bejaratos, pinceszinti, boltives kialakitasu, felujitando allapotu raktar.

Ingatlan 3. Udvari bejaratos, pinceszinti, boltives kialakitasu, felujitando allapotu raktar.

Adatok forrdsa: ingatian.com, otthonterkep.hu, sajat adatbazis

Ertekmodosito tenyezok elemzese:

Ertekmodosito tenyezok Osszehasonlito 
ingatlan 1.

Osszehasonlito 
ingatlan 2.

Osszehasonlito 
ingatlan 3.

Osszehasonlito 
ingatlan 3.szempontok reszletezese

kdrnyezeti szempontok elhelyezkedes 0% 10% 5% -5%

epiteszeti szempontok alapterulet 0% 10% 15% 10%

muszaki szempontok muszaki allapot 10% 0% 5% 0%

muszaki szempontok dnalld bejarat -20% -20% -20% -20%

hasznalati szempontok udvari bejarat 0% 0% 0% 10%

Osszes korrekcid: -10% 0% 5% -5%

Korrigalt fajlagos alapar: 185 365 177 638 204 750 141 127

Atlagar kerekitve: 177 220

Ingatlan szamitott erteke: 8 949 602 Ft

Az ingatlan piaci dsszehasonh'td modszerrel meghatdrozott forgalmi erteke (kerekitve): 

8 950 000 Ft

azaz Nyolcmillid-kilencszazbtvenezer- Ft.

ingatian.com
otthonterkep.hu


1088 BUDAPEST, Brody Sandor utca 46. foldszint U/4. Hrsz. 36482/0/A/2

Alagsori teruletErtekmeghatiroz^s hozamszamitason alapulo ertekelesi modszerrel

Ertekmodosito tenyezok 
megnevezesei

ertekelt 
ingatlan

Osszehasonlito 
ingatlan 1.

Osszehasonlito 
ingatlan 2.

Osszehasonlito 
ingatlan 3.

az ingatlan ci'me:

1088 BUDAPEST, 
Brody Sandor 

utca 46. 
foldszint U/4.

VIII., Deri Miksa 
utca 15.

IX., Ferenc korut
VIII., Vay Adam 

utca

hasznosithato terulet (m2) 50,5 65 200 66
kinalat K / tenyl.adasvetel T K K K
kinalati dij /szerz. berleti di'j (Ft/ho) 90 000 300 000 135 000
kinalat / szerzodes ideje (ev, ho) 2021. szept.. 2021. szept.. 2021. szept..
fajlagos alapar (Ft/m2/hd) 1385 1 500 2 045
kinalat / eltelt ido korrekcio -5% -5% -5%
kinalat / eltelt ido miatt modositott fajlagos alapar 
(Ft/m2/h6) 1315 1425 1943

Osszehasonlitdsba vont ingatlanok rovid leirasa:

Ingatlan 1. Felszuteren, utcai bejaratos, kbzepes allapotu raktar.

Ingatlan 2. Szuteren, utcai bejaratos, felujitando allapotu raktar.

Ingatlan 3. Szuteren, utcai bejaratos, jo allapotu raktar.

Adatokforrdsa: ingatlan.com, otthonterkep.hu, sajat adatbazis

Ertekmodosito tenyezok elemzese:

Ertekmodosito tenyezok Osszehasonlito 
ingatlan 1.

Osszehasonlito 
ingatlan 2.

Osszehasonlito 
ingatlan 3.

eltero alapteriilet 0% 15% 0%
utcai bejarat 0% 0% 0%
bnallo bejarat -20% -20% -20%
felszuteren -10% 0% 0%
eltero muszaki allapot 5% 10% -5%
elhelyezkedes 0% -15% -5%
Osszes korrekcio: -25% -10% -30%
Korrigalt fajlagos alapar: 987 1283 1360
Korr. fajlagos alapar kerekitve (Ft/m2/h6) 1210

ingatlan.com
otthonterkep.hu
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Hozamszamitas Mennyisegek Osszegek

Hasznalat szempontjabdl hasznos terijlet (m2): 51

Bevetelek:

Meglevo szerzodesek/piaci adatok szerint: 1 210

Kihasznaltsag: 90%

Figyelembe veheto eves bevetel: 659 801 Ft

Kdltsegek:

Fenntartasi kdltsegek az eves bevetelbol (%) 3% 19 794 Ft

Menedzselesi kdltsegek az eves bevetelbol (%) 3% 19 794 Ft

Felujitasi kdltsegalap az eves bevetelbol (%) 3% 19 794 Ft

Kdltsegek bsszesen; 59 382 Ft

Eredmeny:

Eves uzemi eredmeny: 600 418 Ft

Tokesitesi rata (%) 7,0%

Netto tokesitett ertek: 8 577 407 Ft

Brutto tokesitett ertek: 10 893 306 Ft

Az ingatlan hozamszamitason alapulo modszerrel meghatdrozott erteke (kerekitve): 

8 580 000 Ft
azaz Nyolcmillid-otszaznyolcvanezer- Ft.

Megjegyzes:
A fenti ertek per-, igeny- es tehermentes kiuritett allapotra vonatkozik.
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Eszmei hanyadhoz tartozd telekteriilet ertekenek meghatarozasa:

Ertekmodosito tenyezok Ertekelt ingatlan dsszehasonlitd 
ingatlan 1.

Osszehasonlito 
ingatlan 2.

Osszehasonlito 
ingatlan 3.

dsszehasonlitd 
ingatlan 4.

az ingatlan cime:
1088 BUDAPEST, 

Brody Sandor utca 
46. fbldszint U/4.

VIII,, Rigo utca
VII., Belso- 

Erzsebetvaros
VII., Dohany utca

VIII., Bauer
Sandor utca

telek terulete (n?) 602 998 805 357 1036
kinalat K /tenyl.adasvetel T K K K K
kinalati ar /adasveteli ar (Ft) 1 090 000 000 865 380 000 315 000 000 665 000 000
kin a 1 at / adasvetel ideje (ev, ho) 2021. szept.. 2021. szept.. 2021. szept.. 2021. szept..
fajlagos alapar (Ft/m2) 1 092 184 1 075 006 882 353 641 892
kinalati / eltelt ido korrekcid -10% -10% -10% -10%
Modositott fajlagos alapar (Ft/m2) 982 966 967 506 794 118 577 703

Osszehasonlitasba vont ingatlanok rd vid leirasa:

Ingatlan 1.
VK-VIII-2 jelu varoskbzponti terulet Beepitesi mod: zartsoru Beepithetoseg max.: 65% 
Beepithetoseg terepszint alatt: 80% Szintteruleti mutato max.: 3,5m2/m2

Ingatlan 2.
A telken jogeros epitesi engedely van 34 lakas + 1 uzlethelyiseg es 35 teremgarazsos tarsashaz 
epitesere.

Ingatlan 3.
Epitesi zona: VK-VII/7 Beepites modja: zartsoru Terepszint feletti beepitettseg: 75% 
Terepszint alatti beepitettseg: 100% Szintteruleti mutato: 4,77

Ingatlan 4.
Jogeros epitesi engedellyel rendelkeziink 48 lakasos tarsashaz felepitesere, foldszinti 
garazsokkal. Eladhato netto terulet: tbbb, mint 3200 m2 + garazsok.

Adatok forrdso: ingatlan.com, otthonterkep.hu, sajat adatbdzis

Ertekmodosito tenyezok elemzese:

Ertekmodosito tenyezok Osszehasonlito 
ingatlan 1.

dsszehasonlitd 
ingatlan 2.

dsszehasonlitd 
ingatlan 3.

dsszehasonlitd

Kbrnyezeti szempontok elhelyezkedes 0% -5% 5% 15%
Telekadottsagok: telek terulete 5% 3% -5% 10%
Hasznalati szempontok: besorolas 5% 5% -5% 5%
Jogi szempontok: engedely -10% -10% 0% -10%
Osszes korrekcid: 0% -7% -5% 20%
KorrigaIt fajlagos alapar: 982 966 899 780 754 412 693 243

Atlagar kerekitve: 832 600

Telek szamitott erteke: 501 225 371 Ft

Eszmei hanyadhoz tartozd telekteriilet (m2): 50,57

Eszmei hanyadhoz tartozd telekteriilet szamitott erteke: 42 102 931 Ft

Telek erteke kerekitve: 42 100 000 Ft

ingatlan.com
otthonterkep.hu
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6. AZ INGATLAN EGYEZTETETT FORGALMI ERTEKE

6.1. Modszerek indoklasa

Megbizo tajekoztatasa szerint az ertekelest az ingatlan piaci-forgalmi ertekenek igazolasahoz kivanja hasznalni. Ennek 
megfeleloen a szakertoi feladat az ingatlan piaci-forgalmi ertekenek meghatarozasa, mely ertek meghatarozasara a piaci 
adatokon alapuld dsszehasonlito elemzeses modszert fo modszerkent, a hozam alapu modszert ellenorzo modszerkent 
alkalmaztam.

A kdltseg alapu modszer a vagyontargy ujraeloallitasi kdltsegebol indul ki, albetetes ingatlanok eseteben elvegzese 
nehezkes, nem ad megfeleld megkozelitest az ingatlan piaci-forgalmi ertekere vonatkozdan, ezert ezt a modszert nem 
alkalmaztam.

Az ingatlan piaci forgalmi erteket legjobban az dsszehasonlito adatokon alapuld ertek meghatarozas fejezi ki. A hozam 
alapon szamitott ertek mersekeltebb, gyakran alulertekelt arat mutat. A piaci ertek is tartalmazza a befektetok 
megteriilesi elvarasat is, ezert a hozam alapu modszert ellenorzo modszerkent alkalmaztam, a modszer altal kapott 
erteket vegso ertek szempontjabdl figyelmen kivul hagytam.__________ ________________________________________

Az alkalmazott modszerek Modszer
Szamitott ertek 

[Ft]
Suly [%]

Sulyozott ertek 
[Ft]

Ingatlan erteke piaci dsszehasonlito modszerrel 
(foldszint):

fo modszer 42 920 000 Ft 100% 42 920 000 Ft

Ingatlan erteke piaci dsszehasonlito modszerrel 
(alagsor):

fo modszer 8 950 000 Ft 100% 8 950 000 Ft

Ingatlan erteke koltsegalapu modszerrel: nem alkalmazott 0 Ft 0% 0 Ft

Ingatlan erteke hozamalapu modszerrel (foldszint): ellenorzo' modszer 31 840 000 Ft 0% 0 Ft

Ingatlan erteke hozamalapu modszerrel (alagsor): ellenorzo modszer 8 580 000 Ft 0% 0 Ft

Az ingatlan egyeztetett erteke: 51 870 000 Ft

Az ingatlan egyeztetett erteke (kerekitve):

51 870 000 Ft

azaz Otvenegymillio-nyolcszazhetvenezer- Ft.

K,



1088 BUDAPEST, Brody Sancor Utca 46. foldszint 0/4. Hrsz 36482/0/A/2

6.2. Likvid ertek meghatarozasa

Forgalmi ertek meghatarozasa abban az esetben, amikor nem all kelloen hosszu ido az ertekesitesre, vagy kenyszerii 
okok miatt gyors eladast kell eszkdzolni. Ilyen esetekben jellemzoen a kialakult piaci erteknel alacsonyabb erteken 
tortenik az eladas.
A piaci tendenciakat es az ingatlan jelleget figyelembe veve a becsiilt piaci forgalmi ertek realizalasahoz a megfeleld 
intenzitasu kinalati piacon tartas mellett minimum 6 honap idosziiksegletet becsuliink.
Harom honapon beluli ertekesitest celozva, un. gyorsitott ertekesitest kell feltelelezniink.
Az ertekell ingatlan eseteben, tekintettel az ingatlan jcllegere, elhelyezkedesere, muszaki es funkcionalis adottsagaira, 
valamint az aktualis piaci helyzetre, egy feltetelezett 3 honapon beliili ertekesithetoseg eseten a likvid erteket a piaci 
forgalmi ertek 65%-aban hatarozzuk meg.

Az ingatlan likvid erteke:

Az ingatlan egyeztetett erteke:
Korrekcio merteke (levonas):

51 870 000 Ft

35%

Az ingatlan likvid erteke (kerekitve): 33 720 000 Ft
azaz Harmincharommillio-hetszazhuszezer- Ft.



1088 BUDAPEST, Brody Sandor utca 46. foldszint U/4. Hrs? 36482/0/A/2

7. KORLATOZO FELTETELEK

A HELT-Expert Kft. altal keszitett ertekbecsloi szakvelemenyben ismertetett adottsagokkal rendelkezo ingatlan 
ertekelesehez a kovetkezoket sziikseges figyelembe venni:

o a szakerto az ingatlant, mint tiszta tulajdonu forgalomkepes es tehermentes ingatlan tulajdonjogat ertekeli a 
helyszini szemle idopontjaban megismert kesziiltsegben es allapotban;

o az atadott iratok tanulmanyozasan tulmenoen jogi termeszetii vizsgalatot (jogcim, vagyonjogok ervenyessege, 
stb.) szakerto nem vegzett. Az ingatlan forgalomkepessegenek jogi eredetu korlatozasardl a tulajdoni lapon 
bejegyzetteken tulmenoen nines tudomasa, es ezert feleldsseget nem vallal. Nem vizsgalta az ertekelt ingatlannal 
szemben esetlegesen fennallo terheket es kotelezettsegeket, feltetelezte, hogy a tulajdonjog atruhazasanak 
idopontjaban az ingatlan hasznalataval kbzvetlenul osszefiiggd tartozas (koziizemi dijak, epltmenyado, stb.) nem 
all fenn;

o az ertekeles azon a feltetelezesen alapul, hogy az ingatlan jelenlegi es jovobeni hasznositasaval osszefiiggesben a 
helyi es orszagos hatdsagoktol es egyeb szervezetektol, szemelyektol valamennyi sziikseges engedely, jovahagyas 
es felhatalmazas rendelkezesre all, illetve ezek beszerezhetok, vagy megujithatok;

o az esetlegesen fennallo, de erzekszervi vizsgalattal nem eszlelheto ertekbefolyasold tenyezokert (pl.: rejtett 
szerkezeti hibak, epiiletszerkezet, felhasznalt anyagok, talajfelszin alatti problemak, kbrnyezetre artalmas anyagok 
jelenlete stb.) szakerto nem vallal feleldsseget;

o az ertek magaban foglalja az epuletek rendeltetesszeru hasznalatahoz sziikseges epiiletgepeszeti berendezesek es 
felszerelesek erteket, nem tartalmazza azonban az ingdsagok vagy mobil eszkbzbk erteket;

© a szakvelemenyhez csatolt iratok es dokumentumok csak az ingatlan bemutatasat szolgaljak;
c az altalunk meghatarozott ertekek a fentiekben vazolt felteteleken alapulnak, Megrendelo altal torteno 

felhasznalas eseten ervenyesek.
© ezen ertekbecsles Ertekeld elozetes engedelye nelkiil, sem egyben, sem reszeiben nem publikalhato, 

megadottol elierd celra nem haszndlhato.

Alulirott LEVELEKI TUNDE (szul.: . az OKJ 53-342-01(ingatlanvogyon-ertekeld es kbzvetitb)
vegzettseggel rendelkezem, a nevjegyzekben szerepelek. Ellenem, valamint az dltalam kepviselt vdllalkozas ellen nines 
folyamatban peres eljaras, nem reszesultem irasbeli figyelmeztetesben szakszerutlen rnunkavegzes miatt a 
szakigazgatosi szerv reszerol, szakmailag elismert vagyok, jo referenciakkal rendelkezem.

Budapest, 2021. szeptember 22. Leveleki Tunde 
ingatlanvagyon-ertekelo 

06183/2010
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A./Kbzbs tulajdon

Osztatlan kdzos tulajdonban maradnak a mellekelt tervrajzon 
feltuntetett es az alabb felsorolt epitmenyreszek, feIszerelesek 
es berendezesek.

I Telek ( 602.00m2
II. Alap es f elmemo fa lak, szellozok , kemenyek, pi 1 lerel. ***
Ill. Kozbenso fodemek,zarofbdem burkollattal
IV. Magasteto hejazatta1,laposteto szigetelesseI
V. Vilagito udvarok
VI. Badogosszerkezetek,lakatosszerkezetek
VII . Kuiso homlokzatkepzes,labazat
VIII. Beiso udvar 98.00m2
IX. Bejarati kapualj,kapu,elbter 47.5dm2
X. Lepcsbhaz 89.00m2
XI. Lift a gephazzal 9.60m2
XII . Fuggdfo]yosbk 91.5Um2
XIII. Pincei tarolok es kbzlekedbk.lejardk 206.00m2
XIV. Padlaster 277.50m2
XV. V.em-i tarolok 15.65m2
XVI . V.em-i kozlekedd 7.46m2
XVII . Viz alapvezetek a kuldn tulajdoni illetbsegek leagazo

vezetekeig
XVIII. Csatorna alap es agvezetek a kulon tulajdoni illetbsegek

leagazo vezetekeig
XIX. Elektromos fovezetek a kuldn tulajdoni illetosegek

arammero orajaig
XX. Gaz alap es felszallovezetek a kuldn tulajdoni

illetosegek leagazo vezetekeig

27



-3-

B./Kulon tulajdon

A tulajdonostarsak kulbn tulajdonaba keriilnek. mint tarsashaztu- 
lajdoni illetcseguk alkoto reszei az I-XX. sz alatt felsorolt 
kozos tulaj donban maradc vagyonreszek hasznalatanak jogaval 
egyutt termeszetben megosztva az egyes epitmenyreszek, azok 
tartozekai es felszerelesei az alabbiak szerint:

1 ./ A Ep. VIII. Keruleti Onkormanyzat tulajdonat kepezi az 
1.szamu tarsashazi tulajdoni illetoseghez tartozo. a 
tervrajzon 1. szainmal jelblt. U-i jelti, ket muhely. ket WC, 
egy pincei raktarbol allo 125.28m2 alapteruletii 
uzlethelyiseg. Az uzlethelyiseghez a kozdssegben allo 
vagyonreszekbbl 994/10000 ress tulajdoni illetoseg tartozik.

2 ./ A Bp. VIII. Keruleti Onkormanyzat tulajdonat kepezi a 
_ 2.szamu tarsashazi tulajdoni illetoseghez tartozo, a

tervrajzon 2. szainmal jelblt, 0-2 jelu, iroda, kozlekedo, 
tarolo. elbter, zuhany, WC, lepcsb, pincei tarolobol allo 
105.86m2 alapteruletii uzlethelyiseg. Az uzlethelyiseghez a 
kozdssegben allo vagyonreszekbbl 840/10000 resz tulajdoni 
illetoseg tartozik.

3 ./ A Ep. VIII. Keruleti Onkormanyzat tulajdonat kepezi az 
1.szamu tarsashazi tulajdoni illetoseghez tartozo. a 
+ ervrajzun 3. szammal jelc-lt. u-3 jelti. egy iroda. kozlekedo. 
O-4-gyel kozos mosdd fele.WC lelebdl allo 25.33m2 
alapteruletii uzlethelyiseg. Az uz lethel y i seghez a
kozossegben allo vagyonreszekbbl 201/10000 resz tulajdoni 
illetoseg tartozik.

4 ./ A Ep. VIII. Keruleti Onkormanycat tulajdonat kepezi a 
4.szamu tarsashazi tulajdoni illetoseghez tartozo, a 
tervrajzon 4. szammal jelblt. U-4 jelu, uzlethelyiseg, 
kozlekedo, 0-3-mal kozos mosdo fele, WC tele, pincei 
tarolobol allo 61.92m2 alapteruletii uzlethelyiseg. Az 
uzlethelyiseghez a kozossegben allo vagyonreszekbbl 
491/10000 resz tulajdoni illetoseg tartozik.

5 ./ A Bp. VIII. Keruleti Onkormanyzat tulajdonat kepezi az 
5.szamu tarsashazi tulajdoni illetoseghez tartozo. a 
tervrajzon 5. szainmal jelblt. U-5 jelti, muhely, elbter, WC, 
pincei tarolobol allo 60.34m2 alapteruletii uzlethelyiseg.
Az uzlethelyiseghez a kozossegben allo vagyonreszekbbl 
479/10000 resz vulajdoni illetoseg tartozik.
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e) Az epuletek foldszinti beepitese - teremgarazs, vendeglatas, kiskereskcdelem. 
szolgaltatas, illetve intezmenyi funkcio letesitese eseten - elerheti a 100%-ot, de 
teremgarazs a homlokzati sik menten nem alakithato ki a teremgarazs be-es kijarata 
es az ahhoz csatlakozo helyisegeken kivul.125

(3) A VK-VIII-3 jelu epitesi bvezetek beepitese kialakult.
Az epuletek foldszinti beepitese - teremgarazs, vendeglatas. kiskereskedelem, 
szolgaltatas, intezmenyi funkcio, illetve ezek vegyes letesitese eseten - elerheti a 100%- 
ot de a teremgarazs a homlokzati sik menten nem alakithato ki a teremgarazs be- es 
kijarata es az ahhoz csatlakozo helyisegeken kivul.

(4) A VK-VIII-4 jelu epitesi ovezetek beepitese kialakult.
a) Az epuletek foldszinti beepitese - teremgarazs, vendeglatas, kiskereskedelem, 

szolgaltatas vagy intezmenyi funkcio, illetve ezek vegyes letesitese eseten - elerheti 
a 100%-ot, de a teremgarazs a homlokzati sik menten nem alakithato ki a 
teremgarazs be- es kijarata es az ahhoz csatlakozo helyisegeken kivul.

b) A foldszinl 100%-os beepitese, vagy kozhasznalat celjara atadott teriilet eseten a 
szintteriileti mutato elerheti az 5,5-ds erteket.

(5)I26Az epitesi ovezetek teriileten a telkek es az epitmenyek kialakitasara vonatkozd 
parametereket a 6. szamu tablazat tartalmazza.

6. szamu tablazat
Az epitesi 
ovezet jele a telek megengedett az epiilet 

megengedett

VK

bee- 
Pi- 
tesi 
mod

legkisebb 
kialakithato legnagyobb legkiseb 

b
legkiseb 

" b
legnagy 

obb

teriilet 
e

szelesse 
ge

beepite 
si

mertek

szintteriil 
eti 

mutatoja

terepszi 
nt alalti 
beepites

zoldfelii 
leti 

merteke

epitmenymagassa 
ga

e merteke
•>nr m % m2/ m2 % % m

VK-VIII-1 Z
800/
20.0 
00

18 75
s 80

4,00 
s 4.50 
S^O111

85 
100,2J

10
0|2) 16.0 23,0

VK-VIII-5 Z
800/
20.0 
00

18
75

s 80
5,5141 85

100121
10

0l2l 16.0 30.0

VK-VIH-2 z
800/
20.0 
00

18
65

s75

3,50 
s 4,00 
5,50lu

80 
10012'

10 
o121 16,0 23.0

VK-VIII-3 z
800/
20.0 
00

18
60 

s75[l1
2.50 
s4,00

70
IOO|2]

30 
o'21 12,0 23,0

124 Kiegeszitettc a 35/2008.(VI. 18.) sz. onk. rendelet
125 Kiegeszitette a 12/2008.(111.18.) sz. onk. rendelet

126 Modositotta a 48/2014 (XIL05.) onk. rendelet 04. §. hatalyos 2014. december 5-161
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ingatlanerteke.hu
tunde.leveleki@ingatlanerteke.hu

FOTdMELlJKLET:

1088 Budapest, Brody Sandor utca 46. foldszint U/2.

01. utcakep 02. utcakep

03. epulet utcai homlokzata 04. uzlet bejarata

05. uzlethelyiseg (iroda) 06. kdzlekedo - mosdo

ingatlanerteke.hu
mailto:tunde.leveleki@ingatlanerteke.hu
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FOTOMELLEKLET:

1088 Budapest, Brody Sandor utca 46. foldszint U/2.

07. WC 08. villanybojler

09. kozlekedo - mosdo 10. lejarat az alagsorba

12. tarold11. lejarat az alagsorba

31
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FOTOMELL^KLET:

1088 Budapest, Brody Sandor utca 46. foldszint U/2.

14. lemezradiatorok

15. tarolo 16. gazkazan

17. tarolo 18. vizora
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Foldrajzi terkep:1088 Budapest, Brody Sandor utca 46. foldszint U/2.

A vizsgalt ingatlan muhold felvetele
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PALYAZATI DOKUMENTACIO

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaga ....../2022. (V.04.)
szamu hatarozata alapjan nyilvanos, egyfordulos palyazatot hirdet a tulajdonat kepezd 
Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor utca 46. fbldszint 0/4. szam alatti 36482/0/A/2 hrsz.- 
u, tulajdoni lapon 106 m2 alapteriiletu, ures, utcai bejaratu, foldszinti nem lakas celjara szolgalo 
helyiseg berbeadasara.

A Kiiro jogosult a versenyeztetesi eljarast annak barmely szakaszaban indokolas nelkul 
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, ha az ajanlattevo a dokumentaciot visszaadja. A palyazati 
dokumentacio ellenerteket a Kiiro ezen kiviil semmilyen mas esetben nem fizeti vissza.

1. A palyazati kiiras adatai

A palyazat kiiroja: Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi
Onkormanyzat

(1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

A palyazat Bonyolitoja: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
(1084 Budapest, Or u. 8.)

A palyazat jellege: nyilvanos egyfordulos palyazat

A palyazat celja: Berbeadas

A palyazati dokumentacio ara: 25.400,- Ft (20.000,-Ft + AFA)

atutalassal fizetendo a Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt. OTP Bank Nyrt.- 
nel vezetett 11784009-22229762 szamu 
szamlajara (megjegyzes rovat: helyiseg 
cime, megvasarlo neve (cegnev))

A palyazati dokumentacio megvasarlasanak
helye, ideje: palyazati dokumentacio aranak atutalasa

utan, az atutalasi bizonylat bemutatasat es a 
kepviseleti jogosultsag igazolasat kovetoen 
Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
Helyiseggazdalkodasi iroda
1084 Budapest, Or u. 8. I. emelet
2022. |...]-tol iigyfelfogadasi idoben

Az ajanlati biztositek bsszege: brutto 669.150,- Ft

Az ajanlati biztositek befizetese csak magyar forintban teljesithetd, ertekpapirral, 
garanciaszerzodessel, zalogtarggyal nem 
helyettesitheto.

Az ajanlati biztositek befizetesenek modja: atu talas



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

Az ajanlati biztositek befizetesenel a kozlemeny rovatba a kovetkezot kell beimi: ajanlati biztositek

Az ajanlati biztositek befizetes beerkezesenek 
hatarideje: 2022. [...]. 2400 oraig

A palyazat leadasanak hatarideje: 2022. 1400 oraig

A palyazattal kapcsolatban tovabbi informacio

kerheto: Helyiseggazdalkodasi iroda

Tel.: 06 1 216 6962 mellek

A palyazattal erintett ingatlan megtekintheto: 2022. [...]. es 2022. [...]. kbzott elozetes 
egyeztetes sziikseges a Budapest VIII. 
keriilet, Tavaszmezd u. 2. szam alatti 
Irodaban, vagy a 06 1210 4928, 210 4929 
telefonszamokon

A palyazat bontasanak varhato idopontja: 2022 [...]. 1400 oratol

A palyazatok bontasanak helye: 1084 Budapest, Or u. 8. I. emelet. Az
ajanlattevo a palyazat bontasan jelen lehet.

A palyazat eredmenyet megallapito szervezet: Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi

A palyazat elbiralasanak hatarideje, es a 
varhato eredmenyhirdetes:

2. A palyazattal erintett ingatlan

Cime:

Helyrajzi szama:
Megnevezese:
Alapteriilete:
Minimum netto berleti dij:

Ajanlati biztositek osszege:

Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
tulajdonosi joggyakorlo bizottsaga

2022. augusztus 31.

Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor utca
46. foldszint U/4..
36482/0/A/2
iizlethelyiseg
106 m2
175.630 Ft + AFA/ honap

669.150,- Ft

A Kiiro kikoti, hogy a fenti helyisegre nem adhato be olyan ajanlat, amely a Kepviselo- 
testiilet 248/2013. (VI. 19.) szamu hatarozatanak 8. a) pontja szerinti a 25 %-os berleti dij 
kategoriaba tartozo (italbolt, dohanyarusitas, jatekterem, szexshop), kolcsonzo, nyilvanos 
internet szolgaltatas (internet kavezo, call center, stb), raktarozasi tevekenyseg vegzesere 
vonatkozik.
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A Kiird kikoti, hogy a fenti helyisegre csak olyan ajanlat adhato be, amely a Kepviseld- 
testiilet szeszarusitas nelkiili tevekenyseg vegzesere vonatkozik.

Kiiro kikoti, hogy a berleti szerzodes megkoteset kovetoen a kbzmuvek feliilvizsgalata a 
berld feladata.

Kiird kikoti, hogy amennyiben a nyertes palyazd hatarozott iddre kot berleti szerzodest, 
az a berbeado ilyen iranyu dontese eseten a nemzeti vagyonrol szolo torveny 
rendelkezeseire figyelemmel meghosszabbithato.

3. A palyazat celja, tartalma

A berbeadasra keriilo nem lakas celjara szolgalo helyiseg a Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat kizarolagos tulajdonat kepezi, berbeadasukra a nemzeti vagyonrol 
szolo 2011. evi CXCVI tv., a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII. 13.) szamu onkormanyzati rendelet, 
a Kepviseld-testiilet 45/2019. (11.21.) szamu hatarozata (Versenyeztetesi szabalyzat), es az 
Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo helyisegek berbeadasanak 
felteteleirol szolo 35/2013. (VI.20.) onkormanyzati rendelet vonatkozik.

A Kiiro a 2. pontban kdrulirt helyiseget adja berbe a nyertes ajanlattevo reszere hatarozatlan 
iddre 30 napos felmondasi idd kikotesevel. Amennyiben az ajanlattevo ettol eltero berleti 
jogviszony iddtartamot (pl.: hatarozott idd, 5 evre) kivan letesiteni, azt a palyazataban az 
ajanlati bsszesitdn jeleznie kell. Hatarozott idd eseten a maximalis idotartam 15 ev lehet. A 
berleti szerzodes a nemzeti vagyonrol szolo torvenyben foglaltaknak megfeleloen es a 
berbeado ilyen iranyu dontese eseten meghosszabbithato.

A berleti szerzodesben foglalt berleti dij evente, az adott ev januar 1-tol a KSH altal kozzetett 
elozo evi inflacids index mertekevel emelkedik. A berleti dij emelkedesenek elso idopontja 
2021. januar honap. A januar havi emeles bsszege februar honapban keriil szamlazasra.

A helyiseg berleti dija a 2. alatt talalhato. Kiiro ovadek megfizeteset koti ki, melynek merteke 
a havi brutto berleti dij haromszorosa. Az ajanlati biztositek osszege az ovadek osszegebe 
beszamitasra keriil.

Kiird kikoti, hogy a berleti szerzodes hatalyba lepesenek feltetele kozjegyzo elott egyoldalu 
kotelezettsegvallalo nyilatkozat alairasa, melynek koltseget a Berio viseli.

A helyiseg atalakitasa, atepitese, felujitasa esetere is a fent hivatkozott jogszabalyok az 
iranyadok, melyhez a berbeado neveben a tulajdonosi hozzajarulast a tulajdonosi joggyakorlo 
adja ki a munkalatok megkezdese elott. Eszerint a helyisegben folytatni kivant tevekenyseggel 
kapcsolatban a helyiseget magaban foglalo tarsashaz es az engedelyezo hatosagok, 
szakhatosagok, es koziizemi szolgaltatok nyilatkozatait a berlonek kell beszereznie. A 
berbeadas soran az Onkormanyzat nem szavatolja, hogy berlo a helyisegekben az altala kivant 
tevekenyseget folytathatja.

A Kiiro kikoti, hogy jogosult a palyazatot ervenytelennek nyilvanitani, amennyiben olyan 
tevekenyseg vegzese erdekeben tortend berbeveteli ajanlat erkezik, amelyet az Onkormanyzat 
nem enged.

4. A palyazaton torteno reszvetel feltetelei

Az ajanlattevo reszt vehet a palyazaton amennyiben:

a) megvasarolja a Palyazati dokumentaciot, es az errol szolo igazolast csatolja,

b) az ajanlati biztositek bsszeget megfizeti es az hataridon beliil beerkezik,

c) az ajanlatok leadasanak hataridejeig az ajanlatat benyujtja.



5. Az ajanlat tartalmi kovetelmenyei

A versenyeztetesi eljaras nyelve a magyar.

Az ajanlattevonek:

A versenyeztetesi eljaras nyelve a magyar.

Az ajanlattevonek:

a.) az ajanlatban kozolnie kell a nevet/cegnevet, szekhelyet, adoszamat, adoazonosito szamat, 
ceg eseteben cegszamat, kepviseldjenek nevet es elerhetoseget, bankszamla szamat, az 
elektronikus levelezesi cimet, ha ilyennel rendelkezik.

b.) az ajanlathoz csatolni kell az ajanlati biztositek befizeteset igazolo visszavonhatatlan 
atutalas teljesiteset igazolo bankszamla kivonatot.

c.) az ajanlatban nyilatkoznia kell arrol, hogy a palyazd vallalja a Palyazati dokumentacioban, 
illetve mellekleteiben leirt szerzodeskotesi es egyeb felteteleket, tovabba a palyazat 
celjanak megvalositasat. Az ajanlattevonek ajanlataban meg kell jelolnie a berbevetel 
idotartamat.

d.) az ajanlatban nyilatkoznia kell arrol, hogy ado es adok modjara behajthato koztartozasa 
nines. E nyilatkozat melle kell csatolnia a NAV igazolasat arrol, hogy nem all fenn 
koztartozasa.

e.) az ajanlatban nyilatkoznia kell arrol, hogy Kiiroval szemben ado es berleti dij tartozasa 
nines, tovabba a Kiiroval szemben szerzodesben vallalt es nem teljesitett kotelezettsege 
nines,

f.) az ajanlatban nyilatkoznia kell arrol, hogy ellene vegrehajtasi eljaras nincsen folyamatban.

Ha az ajanlattevo egyeni vallalkozo, fentieken tul

g.) az ajanlatahoz be kell nyujtania az egyeni vallalkozoi nyilvantartasrol szolo okiratot

Ha az ajanlattevo nem egyeni vallalkozo, fentieken tul

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

i .) az ajanlatban nyilatkoznia kell arrol, hogy nem all vegelszamolas alatt, ellene csod-, 
felszamolasi es vegrehajtasi eljaras nines folyamatban.

Az ajanlattevonek nyilatkoznia kell arrol es igazolnia kell, hogy a nemzeti vagyonrol szolo 
2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) bekezdes 1. pontja szerint atlathato szervezet, melyet az 
eredeti, 30 napnal nem regebbi hiteles cegkivonattal vagy vegzessel a szervezet bejegyzeserol 
tud megtenni. Amennyiben ezen okirat alapjan nem igazolhatok a torveny 3. § (1) bekezdes 
1. pontjaban meghatarozott feltetelek, tovabbi okiratok becsatolasa sziikseges (pl: tobb mint 
25%-os tulajdonnal biro jogi szemely 30 napnal nem regebbi 30 napnal nem regebbi hiteles 
cegkivonata, kiilfoldon bejegyzett ceg eseten annak hiteles forditasa is).

Amennyiben az ajanlattevo nem egyeni vallalkozo, a versenyeztetesi 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 ill, elonyomott, vagy nyomtatott cegneve ala nevet/neviiket 
onalloan/egyuttesen irja/irjak ala hiteles cegalairasi nyilatkozatuknak megfelelden.



A Bonyolito az ajanlattevot - az osszes ajanlattevo szamara azonos feltetelekkel - elektronikus 
formaban 5 munkanapos hataridd kituzesevel felszolitja az ajanlattal kapcsolatos formai vagy 
tartalmi hianyossagok potlasara, amennyiben a sziikseges nyilatkozatokat, igazolasokat nem 
megfeleloen, ill. nem teljes koriien csatolta. Amennyiben az ajanlattevo a felhivas kezhezvetelet 
kovetoen az abban megjelolt hataridore a hianyt nem, vagy nem teljes koriien potolja, ugy 
ajanlata a hianypotlasi hataridd elteltenek napjat koveto naptol ervenytelennek mindsiil, es a 
palyazat tovabbi reszeben nem vehet reszt.

A Bonyolito a hianypotlasi felhivasban pontosan megjelolt hianyokrol es a hianypotlasi 
hataridorol egyidejiileg, kozvetleniil, irasban koteles tajekoztatni az osszes ajanlattevot.

A hianypotlas nem terjedhet ki az ajanlat modositasara.

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

a.) az ajanlati biztositek bsszege a palyazati dokumentacid 1. pontjaban meghatarozott 
hataridon beliil nem keriil jovairasra a Kiird bankszamlajan.

b.) nem jelbl meg berleti dijat.

6. Az ajanlat formai kovetelmenyei

A palyazd palyazatat zart, jelzes nelkiili boritekban, 1 peldanyban koteles az ajanlatok 
benyujtasara nyitva allo hataridoben es helyen, az adott palyazatra utald jelzessel, a palyazati 
felhivasban meghatarozott modon benyujtani.

Az ajanlat minden oldalat folyamatos szamozassal kell ellatni es ossze kell fuzni. Az 
oldalak sorrendjet a 16. sz. melleklet tartalmazza.

Az iratot lezart, sertetlen boritekban, szemely esen lehet benyujtani. A boritekra kizardlag a 
palyazat targyat kell raimi, az alabbiak szerint:

„Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor utca 46. foldszint 0/4. helyiseg berbevetele”

A Bonyolito lezaratlan vagy seriilt boritekot nem vesz at.

A Bonyolito az ajanlatteteli hataridd lejarta utan csak abban az esetben vesz at ajanlatot, ha az 
ajanlattevo vagy meghatalmazottja az ajanlatteteli hataridd elott az ajanlatteteli felhivasban 
megjelolt helyen megjelent, de azt meltanyolhato okbol a Bonyolito erdekkoreben felmerult 
okbol nem tudta idoben benyujtani (pl.: sorban alias). A Bonyolito minden ajanlatteteli 
hataridon tul benyujtott ajanlatot ervenytelennek nyilvanit.

Amennyiben az ajanlattevo a versenyeztetesi eljaras barmelyik szakaszaban meghatalmazott 
utjan jar el, a teljes bizonyito erejii maganokiratba foglalt meghatalmazas eredeti peldanyat is 
mellekelni kell az ajanlathoz. A Polgari Perrendtartas 325. §-a szerint a teljes 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 alairoja a reszben vagy egeszben nem altala irt okiratot 

elottiik irta ala, vagy alairasat elottiik sajat kezu alairasanak ismerte el; igazolaskent az 
okiratot mindket tanu alairja, tovabba az okiraton a tanuk nevet es - ha torveny elteroen 
nem rendelkezik - lakohelyet, ennek hianyaban tartozkodasi helyet olvashatoan is fel kell 
tiintetni,

c) az okirat alairojanak alairasat vagy kezjegyet az okiraton biro vagy kbzjegyzd hitelesiti, 
d) az okiratot a jogi szemely kepviseletere jogosult szemely a ra vonatkozo szabalyok szerint 

megfeleloen alairja,



e) iigyved vagy kamarai jogtanacsos az altala keszitett okirat szabalyszeru ellenjegyzesevel 
bizonyitja, hogy az okirat alairdja a mas altal irt okiratot elotte irta ala vagy alairasat elotte 
sajat kezu alairasanak ismerte el.

Amennyiben az ajanlattevo egyeni vallalkozo, a versenyeztetesi eljaras soran neveben 
nyilatkozatot maga vagy meghatalmazottja utjan tehet. Amennyiben az ajanlattevo jogi szemely 
vagy egyeb szervezet, a versenyeztetesi eljaras soran neveben nyilatkozatot a kepviseleti joggal 
rendelkezd szemely, vagy e jogi szemely/szervezet meghatalmazottja tehet.

7. Az ajanlat modositasa

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

Az ajanlati kotottseg az ajanlatteteli hataridd lejartanak napjaval kezdodik.

8. Ajanlati kotottseg

Az ajanlattevo 60 napig terjedo ajanlati kotottseget koteles vallalni, amely az ajanlatteteli 
hataridd lejartanak napjaval kezdodik. Az ajanlattevo koteles nyilatkozni, hogy amennyiben a 
Kiiro az ajanlatok biralatara vonatkozo hataridot elhalasztotta, ugy vallalja az ajanlati kotottseg 
ugyanannyi nappal tortend meghosszabbitasat.

Az ajanlati kotottseg tartalmanak meghatarozasara a Polgari Tdrvenykbnyvrdl szolo 2013. evi 
V. torveny (a tovabbiakban: Ptk.) rendelkezesei iranyadoak, kiilonos tekintettel a 6:64. §-ra.

Az ajanlat olyan megallapodast, kezdemenyezo nyilatkozatot j el ent, amely legalabb a torveny 
alapjan lenyegesnek tekintett szerzodeses elemeket tartalmazza, s egyertelmuen kitunik belole, 
hogy az abban foglaltak iigyletkotesi akaratot tukrbznek, tehat a nyilatkozd - elfogadas eseten 
- azt magara nezve kotelezonek ism eri el.

Az ajanlati kotottseg azzal jar, hogy ha a masik fel az adott idohataron beliil az ajanlatot 
elfogadja, a szerzddes a torveny rendelkezese folytan letrejdn. Az ajanlat megtetelevel tehat 
fuggo helyzet alakul ki, mely az ajanlati kotottseg leteltevel er veget.

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

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

9. A palyazatok bontasa

A palyazati ajanlatokat tartalmazo zart boritekok felbontasat a Bonyolito vegzi a palyazati 
felhivasban megjelblt idopontban. Az ajanlatok felbontasan, a Bonyoliton kiviil megbizott jogi 
kepviselojenek is jelen kell lennie, tovabba jelen lehetnek az ajanlattevok, valamint az altaluk 
irasban meghatalmazott szemelyek. A kepviseleti jogosultsagot megfeleloen igazolni kell 
(szemelyi igazolvany, meghatalmazas).

Az ajanlattevok a bontas idopontjarol kiilon ertesitest nem kapnak. Az ajanlatok felbontasan 
jelen levok jelenletiik igazolasara jelenleti ivet imak ala.
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Kt ajanlatok felbontasakor a Bonyolito ismerteti az ajanlattevok nevet, lakohelyet (szekhelyet), 
az altaluk felkinalt berleti dij ajanlatot, az ingatlanban vegezni kivant tevekenyseget, az egyeb 
vallalasokat.

Az ajanlattevo a fenti adatok ismerteteset nem tilthatja meg.

A Bonyolito az ajanlatok felbontasarol, az ajanlatok ismertetett tartalmarol jegyzokonyvet 
keszit, amelyet az ajanlattevoknek erre vonatkozd igeny eseten atad, illetve megkiild. A 
jegyzokonyvet a Bonyolito kepviseloje es ajegyzokonyvvezetd irja ala, es a bontason megjelent 
ajanlattevok kbziil felkert szemelyek alairasukkal hitelesitik.

10. Az ajanlat ervenytelensegeinek esetei

A Bonyolito ervenytelennek nyilvanitja az ajanlatot, ha

a.) a felhivasban megjelolttol eltero modon (elektronikus uton) kezbesitettek,

b.) az ajanlattevo az ajanlatteteli hataridon tul nyujtotta be ajanlatat, vagy az ajanlat az 
ajanlatteteli hataridon tul erkezik be,

c.) azt olyan ajanlattevo nyujtotta be, aki az Onkormanyzattal szembeni korabbi fizetesi 
kotelezettseget (helyi ado, berleti dij, stb.) nem teljesitette,

d.) a palyazatot nem a Kiiro altal jovahagyott tartalmu nyomtatvanynak megfeleld formaban es 
adatokkal nyujtotta be,

e.) az ajanlattevonek a palyazati dokumentacioban szereplo iratokat, igazolasokat nem, vagy 
nem az eldirasnak megfelelden csatolta, ideertve, ha az ajanlattevo nem csatolta arrol szolo 
nyilatkozatat, hogy nines koztartozasa, (ado, vam, tarsadalombiztositasi jarulek es egyeb, 
az allamhaztartas mas alrendszereivel szemben fennallo fizetesi kotelezettsege), ha ezek 
csatolasat a palyazati kiiras eloirta,

f.) az ajanlat nem felel meg a palyazati dokumentacioban meghatarozott felteteleknek, vagy az 
ajanlattevo nem tett a palyazati dokumentacioban foglaltaknak megfeleld ajanlatot,

g.) az ajanlattevo valotlan adatot kozolt,

h.) az ajanlattevo a hianypotlasi felhivasban foglaltaknak a rendelkezesere allo hataridon beliil 
nem vagy nem teljeskoruen tett eleget,

i) amennyiben az ajanlatban foglalt tevekenysegi kor vegzeset magasabb szintii jogszabaly 
kizarja.

j) biztositekadasi kotelezettseg eseten a biztositekot a palyazo nem bocsatotta, vagy nem az 
eldirtaknak megfelelden bocsatotta a kiiro rendelkezesere,

k) a palyazo az ajanlatat nem egyertelmuen hatarozta meg, vagy mas ajanlatahoz vagy 
feltetelhez kototte, tovabba ha a megajanlott vetelar, berleti dij merteke a minimum arat 
nem eri el,

1) a palyazo nem tett reszletes es kotelezd ereju jognyilatkozatot az ajanlataval kapcsolatban, 
es nem vallalt ajanlati kotottseget,

m) a palyazat az elozo esetekben felsoroltakon tulmenoen nem felel meg a palyazati kiirasban, 
a jogszabalyokban, valamint a jelen eljarasi rendben foglaltaknak,

n) olyan palyazo nyujtotta be, aki nem jogosult reszt venni a palyazati eljarason.

Az eljaras tovabbi szakaszaban nem vehet reszt az, aki ervenytelen palyazati ajanlatot tett.

11. A palyazati ajanlatok elbiralasa, az elbiralas szempontjai



A Bonyolito a palyazati dokumentacioban igenyelt iratokon es adatokon tulmenden is jogosult 
megvizsgalni az ajanlattevok alkalmassagat a szerzodes teljesitesere, es ennek soran a csatolt 
dokumentumok eredetiseget is ellendrizheti.

A benyujtott ajanlatok alapjan a Bonyolito ertekeli a palyazatokat, meghatarozza a benyujtott 
palyazatok sorrendjet, es javaslatot tesz a Kiironak a palyazat eredmenyenek megallapitasara.

A palyazatok eredmenyet a Kiiro allapitja meg. A palyazati ajanlatok eredmenyet Kiiro a 
bontastol szamitott 60 napon beliil allapitja meg. Az eredmeny megallapitasanak hatarideje egy 
alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbithato. Az uj hataridorol, illetve annak 
fuggvenyeben az ajanlati kotottseg idotartamanak meghosszabbitasarol a Bonyolito koteles 
hirdetmenyi uton tajekoztatni az erintetteket.

A Kiiro a palyazati dokumentacioban meghatarozott ertekelesi szempontok alapjan allapitja 
meg a palyazat eredmenyet es rangsorolja a palyazati ajanlatokat. A palyazat nyertese az, aki a 
palyazati dokumentacioban rogzitett feltetelek teljesitese mellett a meghatarozott ertekelesi 
szempontok alapjan legjobb ajanlatott tette.

A Kiiro jogosult a palyazat eredmenyet a benyujtott ajanlatban foglaltaktol elterd feltetellel 
megallapitani.

A Kiiro a Ptk. 6:74 § (2) bekezdese alapjan kikoti, hogy a palyazati felhivasban foglaltaknak 
megfeleld, legkedvezobb ajanlattevovel szemben is fenntartja a jogat arra, hogy ne kosson 
berleti szerzodest.

Az elbiralas fd szempontja:

A palyazat biralati szempontja: -a berleti dij osszege (sulyszam: 9)

-a palyazok altal vallalt berleti dij eldre, egy bsszegben 
torteno megfizetese, min. 1 ho - max. 10 ho (sulyszam: 
1)

Az ertekeles modszere:

Az ertekeles soran adhato pontszam minden reszszempont eseten: 1-10 pont. 
Reszszempontonkent a legkedvezobb megajanlas kapja a maximalis pontszamot (10 pontot), a 
tobbi megajanlas ehhez kepest aranyosan kap kevesebb pontot az egyszeru aranyositas 
modszere szerint. A minimalisan adhato pontszam nem lehet kevesebb 1-nel. Az egyes 
megajanlasra adott ertekelesi pontszamot Kiiro megszorozza a hozza tartozo sulyszammal, a 
szorzatokat pedig ajanlatonkent osszeadja.

Az egyes reszszempontok:

1 .) berleti dij (netto Ft/ho)

Kiiro eldirja Palyazo szamara, hogy ajanlataban az ajanlott berleti dijat netto Ft/ho 
mertekegysegben, es az AFA feltiintetesevel kell megadni.

A Palyazo ajanlataban megjelolt berleti dij legalabb 175.630,- Ft/h6 + AFA. A reszszempont 
sulyszama: 9.

Kiiro az ajanlott berleti dijakat netto osszegiik alapjan hasonlitja ossze egymassal. A 
legmagasabb berleti dij a legkedvezobb Kiiro szamara, ez kapja a 10 pontot.

2 .) a palyazok altal vallalt berleti dij eldre, egy osszegben torteno megfizetese, min. 1 ho 
- max. 10 ho
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Kiiro a Palyazo altal eldre megfizetni vallalt berleti dijak tekinteteben annyi pontot ad (max. 10 
pont), ahany honap berleti dij egyosszegu megfizeteset vallalja a Palyazo. A reszszempont 
sulyszama: 1.

A palyazati ajanlatok elbiralasa soran a Kiiro irasban felvilagositast kerhet a palyazati 
ajanlattevotol az ajanlatban foglaltak pontositasa erdekeben. A Kiiro a felvilagositas kereserol 
es annak tartalmarol haladektalanul irasban ertesiti a tobbi palyazati ajanlattevot is.

12. Osszeferhetetlenseg

A versenyeztetesi eljaras soran osszeferhetetlenseget kell megallapitani, ha a versenyeztetesi 
eljaras bonyolitasaban vagy az ajanlatok elbiralasaban olyan szemely vesz reszt, aki maga is 
ajanlattevo, vagy

a.) annak kozeli hozzatartozoja (Ptk.: 8:1. § (1) bekezdes 1. pontja),

b.) annak munkaviszony alapjan felettese vagy alkalmazottja,

c.) akitol barmely oknal fogva nem varhato el az iigy elfogulatlan megitelese.

13. A palyazati eljaras ervenytelensegenek es eredmenytelensegenek esetei

A Kiiro ervenytelenne nyilvanitja a versenyeztetesi eljaras, ha

a.) az osszeferhetetlensegi szabalyokat megsertettek,

b.) valamelyik ajanlattevo az eljaras tisztasagat vagy a tobbi ajanlattevo erdekeit sulyosan serto 
cselekmenyt kovet el.

A Kiiro eredmenytelennek nyilvanitja az eljarast, ha

a.) nem erkezett ajanlat,

b.) az ajanlattevok kizarolag ervenytelen ajanlatot nyujtottak be,

c.) az ajanlatok biralata soran a Bonyolito az osszes ajanlatot ervenytelenne iranyitotta,

d.) a Kiiro eredmenytelennek nyilvanitja

Eredmenytelen eljaras eseten a Kiiro dont a tovabbi vagyonugyleti eljarasrol.

14. Eredmenyhirdetes, szerzodeskotes

A palyazat eredmenyerol a Kiiro legkesobb 2022. augusztus 31. napjaig dont, amelyrol 
Bonyolito 5 napon beliil valamennyi ajanlattevot ertesiti.

A Berbeado a palyazat nyertesevel a dontes atvetelet kovetoen az Onkormanyzat tulajdonaban 
allo nem lakas celjara szolgalo helyisegek berbeadasanak felteteleirol szolo 35/2013. (VI.20.) 
onkormanyzati rendelet 18. §-aban foglalt hataridon beliil berleti szerzodest kot. A nyertes 
ajanlattevo visszalepese eseten a berbeado jogosult a palyazati eljaras soron kovetkezo 
helyezettjevel berleti szerzodest kotni, amennyiben a palyazat eredmenyenek megallapitasakor 
a masodik legjobb ajanlat meghatarozasra keriilt.

A nyertes ajanlattevo eseteben a befizetett ajanlati biztositek a fizetendo ovadek osszegebe 
beszamitasra keriil, azonban, ha a szerzodes megkotese az ajanlattevonek felrohato, vagy 
erdekkoreben felmeriilt mas okbol hiusul meg, az ajanlati biztositekot elveszti. Az elvesztett 
ajanlati biztositek a Kiirot illeti meg.

15. Egyeb rendelkezesek

Az ingatlanok megtekinthetok a dokumentacio 1. pontjaban megjelolt idopontban, azonban a 
megtekintes idopontjarol a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. munkatarsaval.



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

A Bonyolito az ajanlatok tartalmat a palyazat lezarasaig titkosan kezeli, tartalmukrol 
felvilagositast sem kivulalloknak, 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 
megdrizni, tovabba ilyen jellegu ellendrzes eseten az ellendrzest vegzd szerv, szemelyek 
rendelkezesere bocsatani.

A jelen dokumentacioban nem szabalyozott kerdesekben a Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek 45/2019. (11.21.) hatarozata, valamint a 
vonatkozo egyeb jogszabalyok rendelkezesei az iranyaddak.

Budapest,

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
neveben eljaro

Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
Novaczki Eleonora s.k. 

vagyongazdalkodasi igazgato



Mellekletek:

1. szamu melleklet:
2. szamu melleklet:
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8. szamu melleklet:
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Jelentkezesi lap egyeni vallalkozok szamara
Jelentkezesi lap jogi szemelyek es egyeb szervezetek szamara
Ajanlati dsszesftd
Nyilatkozat vegelszamolasrol, csodeljarasrol, felszamolasrol, 
vegrehajtasi eljarasrol
Nyilatkozat a palyazati feltetelek elfogadasarol, 
szerzodeskotesrol, szerzodeskotesi kepessegrol, ajanlati 
kotottsegrol
Nyilatkozat Kiiroval szemben fennallo tartozasrol, tovabba ado 
es adok modjara behajthato koztartozasrol
Nyilatkozat penzugyi alkalmassagrol
Nyilatkozat a bankszamlaszamrol
Nyilatkozat a szervezet atlathatosagarol
Berleti szerzodes tervezet
Berleti szerzodest erinto modositasi javaslatok es nyilatkozat
Berbeszamitasi tajekoztato
Berbeszamitasi kerelem
Berbeszamitashoz szukseges teteles koltsegvetes
Berbeszamitasi megallapodas
Osszefoglalo a benyujtando ajanlat formai es tartalmi 
kovetelmenyeirol



1. szamu melleklet

Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor utca 46. foldszint U/4. helyiseg berbevetele

Jelentkezesi lap 

egyeni vallalkozok szamara

Az ajanlattevo neve:

Szekhelye:

Telefonszama:

Nyilvantartasi szama:

E-mail cime:

Adoszama:

Szamlavezetd bankjanak neve:

Bankszamlaszama:

Meghatalmazott neve1:

Telefonszama:

Fax szama:

E-mail cime:

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

ajanlattevo alairasa

Meghatalmazott eseten



2. szamu melleklet

Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor utca 46. foldszint U/4. helyiseg berbevetele

Jelentkezesi lap 

jogi szemelyek es egyeb szervezetek szamara

Jogi szemely/szervezet neve, 
cegformaja:

Szekhelye:

Postacime:

Telefonszama:

Fax szama:

E-mail cime:

Statisztikai szamjel:

Cegnyilvantartasi/nyilvantartasi 
szama:
Adoszama:

Szamlavezetd bankjanak neve:

Bankszamlaszama:

Kepviselojenek neve, beosztasa:

Meghatalmazott neve2:

Telefonszama:

Fax szama:

E-mail cime:

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

cegszeru alairas

2 Meghatalmazott eseten



3. szamu melleklet

Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor utca 46. foldszint U/4. helyiseg berbevetele

AJANLATI OSSZESITO

Alulirott......................................................................................................................... (nev/jogi
szemely/ szervezet neve) a Budapest VIII...................................................... szam alatti, 
........... /.../... helyrajzi szamu nem lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasara kiirt palyazatra 
ajanlatomat az alabbiakban foglalom ossze:

Netto havi berleti dij ajanlat:...................................................................... Ft

Berbevetel idotartama*: hatarozatlan / hatarozott ido:............. ev

A *-gal megjelolt resznel a megfeleld szoveg alahuzando.

A berbevetel celja/ helyisegben vegzendo tevekenyseg:

Szeszesitalt *kivanok forgalmazni / nem kivanok forgalmazni.

(A helyisegben vegezni kivant tevekenyseghez sziikseges TEAOR korrel rendelkezni kell.)

Egyeb vallalasok:
A **-gal megjelolt resznel kerjiik feltiintetni, hogy a Palyazo a berleti dij eldre, egy osszegben 
torteno megfizeteset hany honapra tudja vallalni, min. 1 ho - max. 10 ho

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

ajanlattevo alairasa/cegszeru alairas

K" «



4. szamu melleklet

Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor utca 46. foldszint U/4. helyiseg berbevetele 

NYILATKOZAT

Vegelszamolasrol, csodeljarasrol, felszamoiasrol, vegrehajtasi eljarasrol

Aluh'rott.................................................................................. (nev) kijelentem, hogy az egyeni
vallalkozasom ellen vegrehajtas eljaras folyamatban *van/nincs

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

ajanlattevo alairasa

Aluh'rott....................................................................................................................................................
(jogi szemely/szervezet neve) kepviseleteben kijelentem, hogy a tarsasag/szervezet

vegelszamolas alatt
ellen csodeljaras folyamatban
ellen felszamolasi eljaras folyamatban 
vegrehajtasi eljaras folyamatban

*all/nem all
*van/nincs
*van/nincs.
*van/nincs.

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

cegszeru alairas

A *-gal megjelolt resznel a megfelelo szoveg alahuzando.



5. szamu melleklet

Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor utca 46. foldszint U/4. helyiseg berbevetele

NYILATKOZAT

a palyazati feltetelek elfogadasarol, 

szerzodeskotesrol, 

szerzodeskotesi kepessegrol, 

ajanlati kotottsegrol

Alulirott...................................................................................................................................................
...... (nev/jogi szemely/szervezet neve) kijelentem, hogy a palyazat targyat reszletesen megismertem, az 
ajanlattetel felteteleit, a palyazati kiirast magamra nezve kotelezoen elfogadom.

Nyilatkozom, hogy a helyiseget megtekintettem, az allapotat megismertem es azt elfogadom.

A Palyazathoz mellekelt berleti szerzodes szoveget megismertem es elfogadom.

Kijelentem, hogy Magyarorszagon berleti jogviszony letesitesere jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a palyazati dokumentacioban szereplo 60 napos ajanlati kotottseget vallalom. 
Amennyiben a Kiiro az ajanlatok biralatat elhalasztotta, ugy vallalom az ajanlati kotottseg ugyanannyi 
nappal torteno meghosszabbitasat.

Kijelentem, hogy a berbeszamitas felteteleit megismertem, azzal teljes mertekben tisztaban vagyok. 
Tudomasul veszem, hogy amennyiben a palyazatban berbeszamitasi igennyel elek, es a berbeszamitasi 
igenyem reszben vagy egeszben elutasitasra kerul az elbiralasban illetekesseggel biro 
Ingatlanszolgaltatasi Iroda, vagy a tulajdonosi bizottsag reszerol, ugy a havi berleti dijjal szemben 
beszamitasra nem vagyok jogosult. Mar most kijelentem, hogy amennyiben a berbeszamitasi igenyem 
reszben vagy egeszben elutasitasra kerul, ugy az ajanlati kotottsegemtol elallok */nem dllok el. *

Hivatkozassal az Onkormanyzat tulajdonaban allo ingatlanvagyon hasznositasara, tulajdonjoganak 
atruhazasara vonatkozo versenyeztetes szabalyairol szolo 45/2019. (02.21.) szamu Kepviselo-testiileti 
hatarozat (a tovabbiakban: Versenyeztetesi Szabalyzat) 46. pont c) alpontjanak ertelmeben, tudomasul 
veszem, hogy az ajanlati biztositek az ajanlati kotottsegtol val6 elallas eseten nem jar vissza.

A *-gal megjelolt resznel a megfeleld szoveg alahuzando.

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

ajaniattevo alairasa / cegszeru alairas
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6. szamu melleklet

Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor utca 46. fbldszint U/4. helyiseg berbevetele 

NYILATKOZAT

Kiiroval szemben fennallo tartozasrol, tovabba ado es adok modjara behajtando koztartozasrol

Alulirott...................................................(mint a.................................................................

......................... (jogi szemely/szervezet neve) vezetd tisztsegviseldje) kijelentem, hogy az 
ajanlattevonek,

Kiiroval szemben berleti/hasznalati-, kapcsolodo koziizemi- es kiilonszolgaltatasi dij 
tartozasa * van/ nines;

Kiiroval szemben szerzodesben vallalt es nem teljesitett kotelezettsege * van/ nines;
Kiiroval szemben adotartozasa * van/ nines;
Kiiroval szemben egyeb jogcimen fennallo tartozasa * van/ nines,

melyeket az alabbi okiratokkal igazolok:

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

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

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

tovabba kijelentem, hogy ado es adok modjara behajtando koztartozasom nem all fenn, melyet 
a 30 napnal nem regebbi NAV altal kiallitott nullas igazolassal igazolok.

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

ajanlattevo alairasa/cegszeru alairas

A *-gal jelolt resznel a megfelelo szoveg alahuzando.



7.szamu melleklet

Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor utca 46. foldszint U/4. helyiseg berbevetele

NY1 LAT KOZAT

Penziigyi alkalmassagrol

Alulirott...................................................(mint a..................................................................................  

........................ (jogi szemely/szervezet neve) vezetd tisztsegviseldje,) kijelentem, hogy a 
palyazat targyat kepezd ingatlan berleti dijanak megfizetesere kepes vagyok/az altalam 
kepviselt jogi szemely/szervezet kepes, a berleti-, koziizemi es kiilonszolgaltatasi dij 
megfizetesehez sziikseges anyagi eszkozok a rendelkezesre allnak.

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

Budapest,

ajanlattevo cegszeru alairasa
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8.szamu melleklet

Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor utca 46. foldszint U/4. helyiseg berbevetele

N YILATKOZAT

a bankszamlaszamrol

A palyazati felhivas visszavonasa, a palyazati eljaras eredmenytelensegenek megallapitasa, 
illetoleg - az ajanlatok elbiralasat kovetoen - mas ajanlattevo nyertessege eseten kerem az 
altalam/ a jogi szemely/szervezet altal befizetett ajanlati biztosftek osszeget az alabbi 
bankszamlaszamra visszautalni:

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

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

Bankszamlaval rendelkezni jogosult:......................................................................................

(nev, lakcim vagy szekhely)

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

ajanlattevo alairasa/cegszeru alairas



9. szamu melleklet

Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor utca 46. foldszint U/4. helyiseg berbevetele

NY1LATKOZAT

Alulirott.................................. (nev), mint a ...........................................................................

.............................(jogi szemely/szervezet neve) vezeto tisztsegviseldje kijelentem, a tarsasag/szervezet 
a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) bekezdes 1.) pontja szerinti atlathato 
szervezetnek minosul.
Atlathato szervezetnek minosul:

b) az olyan bcltoldi vagy kiilfoldi jogi szemely vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezo gazdalkodo szervezet, amely megfelel 
a kovetkezd felteteleknek:

ba) - a nyilvanosan mukodo reszvenytarsasag kivctclevcl - tulajdonosi szerkezete, a penzmosas es a terrorizmus finanszirozasa 
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 
Egyiittmukodcsi es Fejlesztesi Szervezet tagallamaban vagy olyan allamban rendclkezik adoilletoseggel, amellyel 
Magyarorszagnak a kettos adoztatas elkeriileserol szolo egyezmenye van,

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

bd) a gazdalkodo szervezetben kozvetlcniil 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;

c) az a civil szervezet es a vizi tarsulat, amely megfelel a kovetkezo felteteleknek:

ca) vezeto tisztsegviseloi megismerhetok,

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

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

Fentieket az alabbi okiratokkal igazolok:
1 . Eredeti, 30 napnal nem regebbi hiteles cegkivonat vagy vegzes a szervezet 

bejegyzeserol,
2..................................................................................................................................................................

Kijelentem, a fenti ingatlan berlete idoszakaban a jogi szemely/szervezet tekinteteben nem 
tervezunk olyan valtozast, amely miatt a jogi szemely/szervezet mar nem mindsulne atlathato 
szervezetnek.

Tudomasul veszem, hogy amennyiben barmifele valtozas miatt a jogi szemely/szervezet mar 
nem mindsulne atlathato szervezetnek, a berbeado a berleti szerzodest jogosult felmondani.

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

ajanlattevo alairasa/cegszeru alairasa
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10. szamu melleklet

Helyiseg berleti szerzodes 
hatarozatlan idore

/egyoldalu kotelezettsegvallalasi nyilatkozattal egyiitt ervenyes/

amely egyreszrdl:

a Budapest Fovaros VIII. Keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat (1082 Budapest, Baross u. 
63-67.; adoszama: 15735715-2-42) (a tovabbiakban: Onkormanyzat), mint a berlemeny 
tulajdonosa es berbeado neveben eljaro Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. (1084 
Budapest, Or utca 8.; cegszama: 01-10-048457; adoszama: 25292499-2-42; 
kepviseli: Novaczki Eleonora vagyongazdalkodasi igazgato) (a tovabbiakban: Berbeado)

masreszrol:

Szekhely:
Cegjegyzekszam:
Adoszama:
Kepviselo neve:
Anyja neve:
Sziiletesi helye es ideje:
Telefonszam:
Lakcim:
Szemelyigazolvany szam:
Lakcimkartya szam:
Elektronikus cime:
mint berlo (a tovabbiakban: Berio)
(a berbeado es berlo a tovabbiakban egyiitt: szerzodo felek) kozott jott letre alulirott helyen es 
napon az alabbi feltetelekkel:

Szerzodo felek rogzitik, hogy az Onkormanyzatot illetik meg a jelen berleti szerzodesbol eredd 
berbeadoi jogok - ezen beliil a berleti kozmu dij - es terhelik a berbeadoi kotelezettsegek. A 
Berbeado a berbeadas tekinteteben az Onkormanyzat megbizasa alapjan, helyette es a neveben 
jar el. A szerzodesbol eredd igenyek ervenyesitesere birosagok es hatosagok elott az 
Onkormanyzat jogosult.

I. A Berleti szerzodes targya:

1. A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat tulajdonat kepezi a 
Budapest VIII., keriilet ...................... helyrajzi szam alatt nyilvantartott, a Budapest VIII.,
keriilet.................. szam alatt talalhato......m2 alapteriiletu, foldszinti nem lakas celjara szolgalo
helyiseg (tulajdoni lapon:..................) (a tovabbiakban: berlemeny).
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2. Az Onkormanyzat .................. Bizottsaga a ...................... szamu hatarozataban dontott a
helyiseg berbeadasara kiirt palyazati eljaras eredmenyerol, valamint arrol, hogy a palyazat 
nyertese a Berio es a berlemenynek - tires helyisegkent - a Berio reszere torteno 
berbeadasarol hatarozatlan idore. Erre tekintettel a Berbeadd a jelen berleti szerzddessel 
berbe adja, a Berio pedig megtekintett allapotban berletbe veszi az 1. pontban meghatarozott 
berlemenyt.

II. A Berlemenyben folytatott tevekenyseg:

3. A Szerzodo felek rogzitik, hogy a Berio a berlemenyt...................... tevekenyseg celjara
veszi berbe. A Berio kijelenti, hogy a Berlemenyt kizarolag a jelen pontban megjelolt 
tevekenyseg vegzese celjabol veszi igenybe.

4. A Berio tudomasul veszi, hogy a berlemenyben folytatni kivant tevekenyseggel kapcsolatban 
az engedelyezd hatosagok, szakhatosagok es koziizemi szolgaltatok (a tovabbiakban egyutt: 
hatosagok) nyilatkozatat, illetve a jogszabaly szerinti tulajdonosi hozzajarulast neki kell 
megszereznie. Berio tudomasul veszi, hogy ha a hozzajarulast nem kapja meg, ugy 
Berbeadoval szemben karteritesi igenyt nem ervenyesithet. Erre tekintettel a Berbeadd nem 
szavatolja, hogy a Berio a helyisegben az altala kivant tevekenyseget folytathatja. Amennyiben 
a jelen pontban meghatarozott tevekenyseg a Berldnek nem felrohato okbol, az elobbi 
hatosagok elutasito dontese miatt nem vegezhetd, a Felek a berleti szerzodest kozos 
megegyezessel megsziintetik.

5. Berio tudomasul veszi es elfogadja, hogy a tevekenysege megkezdese elott a jelen berleti 
szerzodesben megallapitott helyiseg hasznalati modja megvaltoztatasahoz a tarsashaz 
beleegyezd nyilatkozata sziikseges lehet. Ha a beleegyezest nem kapja meg, a berbeadoval 
szemben kar- vagy megteritesi igennyel nem lephet fel. Ez esetben a Felek a berleti szerzodest 
kozos megegyezessel megsziintetik.

6. A Berio tudomasul veszi, amennyiben a berlemenyt a Berbeadd felhivasa ellenere nem 
hasznalja a 3. pontban meghatarozott celra, a Berbeadd jogosult a berleti jogviszonyt 
felmondani. Berbeadd tudomasul veszi tovabba, hogy a berlemeny tenyleges hasznalatanak 
ideiglenes vagy tartos, egyoldalu es onkentes hianya nem erinti a jelen szerzodesbol eredd 
Berloi fizetesi kbtelezettsegek fennallasat, tovabba Berbeadd mentesiil minden olyan kar 
megteritese alol, amelynek bekovetkezte a tenyleges Berloi hasznalat hianyaval, orizetleniil 
hagyasaval osszefuggesben all.

III. A berleti jogviszony kezdete es idotartama:

7. A Berbeadd az 1. pontban meghatarozott berlemenyt hatarozatlan idore adja berbe a 
Berldnek.

A berleti jogviszony kezdete: a szerzodes hatalyba lepesenek napja

A berleti dijfizetesi kotelezettseg kezdete: 2022..................................

A berleti jogviszony vege: hatarozatlan ideju, 30 napos felmondasi idovel.

IV. A Berlemeny birtokanak atruhazasa:

8. A Berbeadd a berlemenyt atadas - atveteli eljarassal adja birtokba, amennyiben a Berio a 
jelen szerzodes hatalyba lepesehez sziikseges felteteleket teljesitette. A Felek az atadas-atveteli 
eljaras soran jegyzokonyvet vesznek fel, amelyben rogzitik a berlemeny allapotat, a meroorak 
allasat, valamint minden, a berlettel kapcsolatosan rogziteni sziikseges kbriilmenyt.
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9. Felek rogzitik, hogy az Onkormanyzat....................Bizottsaga a ..../2021. (............. ) szamu
hatarozataban foglaltak alapjan Berio ... havi brutto berleti dijat ...................Ft-ot, azaz 
  forintot eldre egy osszegben teljesitett Berbeado 1178400- 
22229669 szamu OTP Bank Nyrt.-nel vezetett bankszamlajara, amely osszegrol a Berbeado 
egyosszegben, 2020.............................. -.............................. honapokra allit ki szamlat, es 2020.
....................honaptol havi berleti dij szamlazasra all at.

10. A Berio kijelenti, a berlemenyt megtekintette, az allapotat ismeri, azt elfogadja.

V. Berio fizetesi kotelezettsegei:

11. A Szerzodo felek a berleti jogviszony kezdeten a berleti dijat......................- Ft/ho + AFA,
azaz......................forint/ho + AFA osszegben hatarozzak meg. A Berio tudomasul veszi, hogy
a berleti dij evente, az adott ev januar 1-tol a KSH altal kozzetett elozo evi inflacios index 
mertekevel emelkedik. A berleti dij emelkedesenek elso idopontja 2022 januar honap. A januar 
havi emeles osszege februar honapban keriil szamlazasra.

12. A Berio a havi berleti dijat havonta eldre, a targyhonap 15. napjaig koteles megfizetni, a 
Berbeado neveben kiallitott szamla alapjan, a szamlan szereplo bankszamlara. A bankszamla 
szama a berleti szerzodes megkdtesenek idopontjaban 11784009-22229669-00000000 (OTP 
Bank Nyrt.). A bankszamla szama a berleti szerzodes idoszaka alatt valtozhat, amelyrol a 
Berbeado tajekoztatja a Berlot. A Berldt a berleti dij az 7. pontban szereplo idoponttol terheli. 
A Berio a berleti dijat abban az esetben is koteles havonta megfizetni, ha a havi szamlat 
valamilyen okbol nem kapja kezhez. Ez esetben a berleti dijat az elozo havi szamlan levo 
bankszamlara koteles atutalni. A berleti dijfizetes akkor tekintheto teljesitettnek, ha az a 
targyhonap 20. napjaig a Berbeado bankszamlajan jovairasra keriil. Amennyiben a Berio a 
fizetesi kotelezettseget helytelen szamlara fizeti be, az nem szamit teljesitesnek. A Berio 
kesedelmes fizetese eseten a Berbeado a Polgari Tdrvenykonyvben meghatarozott kesedelmi 
kamatot szamitja fel.

13. A Berio tudomasul veszi, hogy amennyiben a berleti jogviszony barmilyen megszunese 
eseten a 50. pontban foglalt kiuritesi kotelezettsegenek nem tesz eleget, a berleti szerzodes 
megszuneset koveto naptol a helyiseg tenyleges kiiiriteseig a jogcim nelkuli hasznalat utan 
havonta, a berleti jogviszony megszunesenek idopontjaban iranyadd berleti dijjal azonos 
osszegu hasznalati dijat kell megfizetnie. A hasznalati dijrol a Berbeado nem allit ki havonta 
szamlat, csak utolag, a hasznalati dij megfizetese utan. A hasznalati dijat havonta eldre, minden 
honap 15. napjaig kell megfizetni a berleti dij megfizetesere szolgald - a berleti dijrol kiallitott 
utolso havi szamlan levo - bankszamlara torteno atutalassal. Amennyiben a bankszamlaszam 
valtozik a Berbeado errol tajekoztatast ad. A hasznalati dij akkor tekintheto teljesitettnek, ha 
az a targyhonap 20. napjaig a Berbeado bankszamlajan jovairasra keriil. A hasznalati dij 
kesedelmes fizetese eseten a Berbeado a Polgari Tdrvenykonyvben meghatarozott kesedelmi 
kamatot szamitja fel.

14. A Berio egyeb fizetesi kotelezettsegei:
Viz es csatomadij /valtozo/ A Szolgaltatoval kotott megallapodas alapjan fizetendd.

Kozos koltseg dija: A szerzodes kotesekor.................., - Ft/ho + AFA, evente a
tarsashaz kozgyulese altal meghatarozott osszegre valtozik, 
amelyet a Berbeado kozol a Berio fele. Amennyiben a Berio 
a vizdra hitelesitesi vagy vizdij fizetesi kotelezettsegenek 
nem tesz eleget es a Szolgaltatd a vizorat torii a 
nyilvantartasabol, a kozos koltseg merteke a tarsashaz 
kozgyulese altal meghatarozott vizora nelkuli kozos koltseg 



osszegere valtozik, amelynek osszege a szerzodeskotes 
idopontjaban................ , - Ft/ho + AFA.

Aramdij /valtozo/ A Szolgaltatovai kotott megallapodas alapjan fizetendd.

Gaz szolgaltatas dij a /valtozo/ A Szolgaltatovai kotott megallapodas alapjan fizetendd.

Futesszolgaltatas /valtozo/ A Szolgaltatovai kotott megallapodas alapjan fizetendd
Amennyiben a Tarsashazban hazkbzponti frites keriil 
kialakitasra, ligy a kozgyulesi hatarozat alapjan Tarsasagunk 
a frites dijat AFA-val terhelten havonta kiszamlazza.

A fizetesi kotelezettseg osszege a vonatkozo rendeletek valtozasa eseten modosul.

A Berio az elobbi fizetesi kotelezettsegek teljesiteset vallalja.

15. Ha a kiildn szolgaltatasok dijat a Berbeado szamlazza a Berio fele, azt a Berldnek a 
szamlan szereplo hataridoig kell atutalnia a megjeldlt szamlara. A fizetessel es kesedelemmel 
kapcsolatosan egyebekben a berleti dijra vonatkozoak az iranyadoak.

16. A Berio kotelezettseget vallal arra, hogy a helyiseg birtokba adasat koveto 8 napon beliil, 
amennyiben a helyiseg rendelkezik kozmu ellatottsaggal, kezdemenyezi a helyisegben a sajat 
koltsegen a vizora felszereleset/hitelesiteset, lejaro vizdra cserejet (a cserevel kapcsolatos 
koltsegeket), vagy a nevere torteno atirasat valamint valamennyi, a berlemeny hasznalatahoz a 
Berbeado szerint sziikseges szolgaltatasi szerzodes megkoteset (a tovabbiakban: szolgaltatasi 
szerzodes) a Fovarosi Vizmuvek Zrt.-vel, a Dijbeszedd Zrt.-vel, az ELMU Zrt.-vel, a FOTAV 
Zrt.-vel, a Gazmuvek Zrt.-vel es egyeb szolgaltatovai (a tovabbiakban: Szolgaltato), es a 
szolgaltatasi szerzodes megkoteset a Berbeado fele 90 napon beliil a szolgaltatasi szerzodes 
egy masolatanak atadasaval igazolja. Berio tudomasul veszi, hogy a kozmuvek 
iizemkepessegenek allapotat felul kell vizsgaltatnia hasznalatbavetel elott.

17. A Berio tudomasul veszi, amennyiben a Berbeado a berleti jogviszony fennallasa alatt 
kivan kozmu meroorat felszereltetni a berlemenyben, azt tiimi koteles, es a merdora 
felszereleset koveto 8 napon beliil a sajat neveben a szolgaltatasi szerzodest meg kell kotnie, a 
megkotes tenyet pedig a szolgaltatasi szerzodes egy masolatanak megkiildesevel kell igazolnia 
a Berbeado fele.

18. A Berio vallalja, hogy a szolgaltatasi szerzodesekben szereplo, illetve a szolgaltato altal 
kiszamlazott szolgaltatasi es egyeb dijakat a berleti jogviszony - jelen szerzodes 7. pontjaban 
szereplo - kezdeti idopontjatol a szerzodesben, illetve a szamlaban szereplo hataridoig a 
szolgaltatok reszere rendszeresen megfizeti.

19. A Berio hozzajarul ahhoz, hogy berleti dij, koziizemi dij, hasznalati dij es egyeb hatralek 
eseten - ha a fizetesi kotelezettsegenek nem tesz eleget - a Berbeado a jelen szerzodesben 
szereplo adatait koveteleskezelo cegnek kiadja.

20. A Berio tudomasul veszi, amennyiben vele szemben berleti dij, kozmii dij, kesedelmi kamat 
vagy a koveteles beszedesevel kapcsolatos koltseg meriil fel, az altala a Berbeadonak befizetett 
osszeget a Berbeado elobb a koltsegekre, majd a kamatokra, ezutan a berleti dij, majd a 
koziizemi dijtartozasra szamolja el.

VI. Ovadek:

21. A Szerzodo felek rogzitik, hogy a Berio a korabbi palyazati eljaras soran, a Berbeado altal 
megallapitott bankszamlara................ ,- Ft ajanlati biztositekot megfizetett. A Berldnek a jelen 
szerzodes kapcsan..................... ,- Ft ovadek fizetesi kotelezettsege all fenn. A 45/2019. (11.21.)
Kepviseld-testiileti hatarozat 24. pontja szerint a befizetett palyazati biztositek az ovadek
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osszegebe beszamit. Szerzodo felek rogzitik, hogy a Berio a Berbeado altal megallapitott 
bankszamlara................. ,-Ft osszegu ovadekfeltoltest teljesitett.

22. A Berbeado az ovadekot a Berio altal meg nem fizetett berleti dij, a koziizemi dij vagy 
karokozas eseten a kartalanitas kiegyenlitesere, valamint ezek kamataira es koltsegeire 
szabadon, a Berio hozzajarulasa nelkiil felhasznalhatja. Ez esetben a Berio koteles az ovadekot 
az eredeti osszegre a Berbeado irasos felhivasatol szamitott 8 napon beliil kiegesziteni.

23. A befizetett ovadek, annak a jegybanki alapkamattal megegyezo merteku kamattal novelt 
osszegben a berleti szerzodes megszunese kapcsan a helyiseg Berbeadonak torteno 
visszaadasat koveto 30 napon beliil visszajar a Berlonek, ha ekkor nines semmifele hatraleka 
es a berlemenyt ujra hasznosithato allapotban adja vissza birtokba a Berbeadonak. 
Amennyiben a helyiseg visszaadasakor a Berlonek az Onkormanyzat, vagy a Berbeado fele a 
berlemennyel kapcsolatosan lejart tartozasa van, a tartozast a Berbeado az ovadekosszegebol 
levonhatja.

VII. Berio egyeb jogai, kdtelezettsegei:

24. A Szerzodo felek rogzitik, hogy a Berio altal a berlemenybe tortend befogadashoz, 
alberletbe adashoz, a helyiseg cserejehez, a berleti jog atruhazasahoz a berbeado irasbeli 
hozzajarulasa^ valamint a Berbeado es Berio ezzel kapcsolatos irasos megallapodasa (berleti 
szerzodesmodositas) sziikseges.

A Berio tudomasul veszi, hogy a tovabbi hasznalatba (alberletbe) adas kapcsan kizarolag 
termeszetes szemellyel, valamint a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVL torveny 3. § (1) 
bekezdes 1. pont szerinti atlathato szervezettel kothet szerzodest. Tudomasul veszi tovabba, 
amennyiben a vele szerzodott fel tulajdonosi szerkezeteben, vagy egyeb okbol olyan valtozas 
all be, amely alapjan mar nem mindsul atlathato szervezetnek, koteles vele szemben a berleti 
szerzodest azonnali hatallyal felmondani. E tenyt a hasznalatba /alberletbe/ adasrol szolo 
szerzodesben rogzitenie kell. Az eldbbiek elmaradasa eseten a Berbeado a Berldvel szemben 
a berleti szerzodest azonnali hatallyal felmondhatja. A berlemeny berleti joga kizarolag a 
Berbeado hozzajarulasa mellett ruhazhato at masra vagy cserelhetd el termeszetes szemellyel, 
vagy a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) bekezdesben meghatarozott 
atlathato szervezettel.

25. A Berio koteles a berlemenyt es a berendezesi targyait rendeltetesszeriien hasznalni, 
valamint gondoskodni a berendezesi targyakban, - ideertve az epiilet szerkezeti elemeiben, 
vezetekekben, epiilet-felszerelesi targyakban - mind a kizarolagosan hasznalt, mind a kozosen 
hasznalt helyisegekben a sajat, vagy a berlemeny hasznalatara vele egyiitt jogositott szemelyek 
magatartasa folytan keletkezett hibak kijavitasarol es az okozott kar megteriteserdl.

26. A Berio koteles az allagmegovas erdekeben a berlemenyen beliil felmeriild karbantartasi, 
javitasi munkakat sajat koltsegen elvegezni. A berlemeny burkolatainak, ajtoinak, ablakainak 
es a berlemeny berendezeseinek, a portalnak az iizlethomlokzatnak a karbantartasaval, illetoleg 
azok potlasaval, cserejevel kapcsolatos koltsegek viselesere a Berio koteles. Ettol a felek kulon 
megallapodasban elterhetnek.

27. A Berio az epiiletben levo tobbi berld, a szomszedok, valamint a lakdk nyugalmat es 
munkajat zavaro tevekenyseget nem folytathat. A Berio, a tagjai, dolgozoi, iizleti partnerei sem 
tanusithatnak olyan magatartast, amely a tobbi berld, a szomszedok, valamint a lakok 
nyugalmat vagy munkajat zavarja.

28. A Berld koteles a berlemeny kozvetlen kornyezeteben akar a Berld vagy tagja, dolgozoi, 
iizleti partnerei, iigyfelei altal tanusitott, a kozossegi egyiitteles kovetelmenyeivel kirivoan
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ellentetes magatartasokat, az onkormanyzat kozteriilet felugyeletet ellato szerve fele 
haladektalanul bejelenteni.

29. A Berio a berlemenyben kizarolag az altala beszerzett, a tevekenyseghez szukseges 
engedelyek (pl. mukodesi engedely, epitesi engedely, hasznalati modvaltoztatas - beleertve az 
energia igenyt is) birtokaban kezdheti meg tevekenyseget. A berlemenyben csak a szerzodesben 
foglalt tevekenyseg ellatasahoz szukseges gepeket es berendezeseket iizemeltetheti. Az 
iizemeltetes a sajat kockazatara, feleldssegere es terhere tortenik.

30. A Berio tudomasul veszi, hogy a tulajdonaban allo, a berlemenyben levo vagyontargyakra, 
valamint a tevekenysegbol eredd karokert Berbeadd nem felel, ezen karokra a Berio jogosult 
biztositast kotni.

31. A Berio sajat koltsegen koteles gondoskodni:
a) a berlemeny, a berlemenyhez tartozo eszkozok, berendezesek allaganak megorzeserol,
b) az epulet tovabba a kozos hasznalatra szolgald helyisegek es teriiletek tisztantartasarol es 

megvilagitasarol, ha ez a Berio tevekenysege miatt valik sziiksegesse,
c) a tevekenysegevel kapcsolatban keletkezett haztartasi es ipari hulladek elszallitasarol,
d) az epulet olyan kozponti berendezeseinek karbantartasarol, amelyeket a Berio kizarolagosan 

hasznal, illetoleg tart uzemben,
e) a helyisegekhez esetlegesen tartozo iizlethomlokzat, kirakatszekreny, vedoteto, 

ernyoszerkezet, biztonsagi berendezesek karbantartasarol,

f) a helyisegben folytatott tevekenyseg koreben felmeriilo felujitasrol, potlasrol, illetoleg 
csererol,

mukodesevel osszefuggo hatosagi engedelyek beszerzeserol, valamint

g) ha a berlemeny elott jarda van, annak a tisztan tartasarol.

h) a hatosagi, tuzvedelmi, balesetvedelmi es polgari vedelmi eldirasok maradektalan 
betartasarol.

i) mindarrol, amit jogszabalyok eloimak.

32. A Berio a berlemenyben csak a Berbeadd eldzetes irasbeli engedelye alapjan vegezhet 
barmifele atalakitast, beleertve tevekenysegehez szukseges sajat koltsegen vegzendo 
atalakitasokat is.

33. Az atalakitasi munkalatokhoz szukseges hozzajarulasok es hatosagi engedelyek 
(telepiileskepi bejel entesi eljaras) beszerzese a Berio kotelessege.

34. A Berio tudomasul veszi, barmifele atalakitasi, felujitasi, karbantartasi munka - beleertve 
a berlemeny szerzodeskoteskor megismert allapotahoz kepest szukseges allagmegovo, javito es 
karbantartasi munkakat is - ellenertekenek berleti dijba torteno beszamitasara, kiilon 
igenylesere, illetve emiatt a berleti dij csokkentesere csak a munka megkezdeset megeldzoen a 
Berbeadoval eldzetesen tortent irasbeli megallapodas alapjan van helye.

35. A Berio erteknoveld beruhazasait jogosult - a Berbeadoval ezekre torteno megegyezes 
hianyaban pedig koteles - a szerzodes megszunesekor a berlemeny szerzodes megszunesekor 
fennallo allaganak serelme nelkiil leszerelni, illetve koteles a leszerelessel okozott allagserelmet 
a Berbeadonak megteriteni, az eredeti allapotot helyreallitani. A Berbeadd a Berio 
erteknovelo beruhazasainak megteritesere akkor koteles, illetve abban az esetben koteles 
jogalap nelkiili gazdagodas cimen a Berio reszere penzdsszeg megfizetesere, ha a beruhazashoz 
vagy erteknovelo munkahoz elozoleg a Berbeadd hozzajarult, es abban a felek irasban 
megallapodtak. A Berio ilyen cimen berleti dijba torteno beszamitasra csak akkor jogosult, ha 
a Berbeadd ehhez elozoleg hozzajarult.



36. A Berio koteles azon tevekenysegek eseten, melyek telepiileskepi bejelentesi eljaras 
kotelesek, a sziikseges hatosagi engedely beszerzesere iranyulo eljarast kezdemenyezni. Ezen 
feliil a Berio az epulet homlokzatan- a tarsashazban levo helyiseg eseten a tarsashaz 
kozgyulese, tiszta onkonnanyzati tulajdonu hazban levo helyiseg eseten a Berbeado eldzetes 
engedelyevel es az altala jovahagyott helyre es kivitelben - csak olyan cegtablat, emblemat, 
reklamot, legkondicionalo berendezest, szellozo kivezetest helyezhet el, amely a vonatkozo 
jogszabalyoknak megfelelo. Az epitesi engedely- vagy telepiileskepi bejelentesi eljaras koteles 
cegtabla, emblema, reklam, legkondicionalo berendezes szellozo kivezetest kihelyezese jogeros 
epitesi engedely vagy telepiileskepi bejelentesi eljarasban tortent hozzajarulas birtokaban 
helyezhetd el. A tarsashaz vagy a Berbeado elozetes engedelye nelkiil, vagy epitesi engedely 
vagy telepiileskepi bejelentesi eljarasban tortent jdvahagyd hatarozat nelkiil kihelyezett dolog 
eseten a Berbeado a berleti szerzodest felmondhatja.

37. A tiszta onkonnanyzati tulajdonu hazban levo helyiseg esten Berbeado a reklam 
engedelyezeset berleti dijhoz kotheti.

38. A Berio kijelenti, hogy a jelen szerzodes megkotese idopontjaban a nemzeti vagyonrol 
szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) bekezdes 1. pont b. alpontja alapjan atlathato 
szervezetnek mindsiil. Ezt a tenyt a Berbeadonak atadott cegkivonattal igazolja. Vallalja, hogy 
a berleti szerzodes tartama alatt a tulajdonosi szerkezeten nem valtoztat olyan modon, amely 
alapjan mar nem mindsiil atlathato szervezetnek. Tudomasul veszi, hogy amennyiben a 
tulajdonosi szerkezeteben tortent valtozas miatt vagy egyeb okbol mar nem mindsiil atlathato 
szervezetnek, a Berbeado a jelen szerzodest azonnali hatallyal felmondhatja.

39. Berio a szekhelyeben, a cegjegyzeseben, vagy kepviseleteben bekovetkezo valtozast 
koteles a cegbirdsagi valtozasjelentesi kerelem benyujtasat koveto 15 napon beliil a 
Berbeadonak bejelenteni. Hasonlokeppen kdzdlni kell a szerzodesben szereplo bankszamlaja 
megszuneset es az uj bankszamla szamat. Az ennek elmulasztasabol eredd karokert a Berio 
felel.

40. A Berio a tudomasra jutastdl szamitott 8 napon beliil koteles bejelenteni a Berbeadonak, 
ha vele szemben felszamolasi vagy csodeljaras indult, vagy a vegelszamolasat hatarozta el.

VIII. Berbeado jogai, kotelezettsegei:

41. A Berbeado szavatol azert, hogy harmadik szemelynek nines a helyisegre vonatkozo olyan 
joga, amely a Berlot a helyiseg birtokbaveteleben, zavartalan hasznalatban akadalyozza, vagy 
korlatozza.

42. A berlet tartama alatt a Berbeado gondoskodik a Berio turesi kotelezettsege mellett, az 
eletveszelyt okozd, az ingatlan allagat veszelyezteto, a helyiseg rendeltetesszerii hasznalatat 
lenyegesen akadalyozo, a Berbeadot terhelo hibak kijavitasarol. A Berio e munkalatok 
elvegzeset a berbeadoval tortent irasbeli megallapodas alapjan atvallalhatja. Berio 
haladektalanul koteles a Berbeado vagy megbizottja fele irasban bejelenteni, ha a 
berlemenyben a Berbeadot terhelo munkalat elvegzese valik sziiksegesse. A bejelentes 
elmulasztasabol, vagy kesedelmebol eredd, vagy azzal osszefiiggd karokert Berio felelos.

IX. A kezbesites szabalyai:

43. Az ertesiteseket a Szerzodo Feleknek a szerzodesben rogzitett szekhelyere lehet 
ervenyesen kezbesiteni kezbesitovel es postan. A felek rogzitik, amennyiben a Berio a 



szekhelyeben bekovetkezett valtozast a Berbeadonak nem jelenti be, a Berbeado altal az 
utolso ismert cimre kiildbtt leveleket a Berio altal kezhezvettnek kell tekinteni.

44. A Szerzodo Felek megallapodnak abban, hogy a postal uton megkiildott kuldemenyt a 
kezbesites megkiserlesenek napjan kezbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az atvetelt 
megtagadja. Ha a kezbesites azert volt eredmenytelen, mert a cimzett az iratot nem vette at /az 
„nem kereste”, „elkdltdzdtt” vagy „ismeretlen helyre koltozott” jelzessel erkezett vissza/ az 
iratot annak visszaerkezese napjan kell kezbesitettnek tekinteni.

X. A Berleti szerzodes megszunese:

45. A Szerzodo Felek barmelyike jogosult a berleti szerzddest rendes felmondas utjan, 
indokolas nelkul 30 napos felmondasi idovel felmondani. A felmondas a honap utolso napjara 
szolhat.

46. A Berio rendkivuli felmondassal sziintetheti meg a jogviszonyt, ha a Berbeado a jelen 
berleti szerzodesben foglalt kbtelezettsegeit sulyosan megszegi.

47. A szerzodo felek rogzitik, hogy a lakasok es helyisegek berletere, valamint az 
elidegenitesiikre vonatkozo egyes szabalyokrol szolo 1993. evi LXXVIII. torveny 25. §-a 
szerint a berleti jogviszony Berbeado reszerol tortend a Berio szerzodesszegesere alapozott 
rendkivuli felmondasanak van helye a kovetkezo esetekben es modon:

a) Ha a Berio a berleti dij fizetesre megallapitott idopontig a berleti dij at nem fizeti meg, a 
Berbeado koteles a Berldt - a kovetkezmenyekre figyelmeztetessel - a teljesitesre irasban 
felszolitani. Ha a Berio a felszolitasnak nyolc napon beliil nem tesz eleget, a Berbeado 
tovabbi nyolc napon beliil irasban felmondassal elhet. A felmondas az elmulasztott 
hatarnapot kb veto honap utolso napjara szolhat. A felmondasi idd nem lehet rdvidebb tizenot 
napnal.

b) Ha a Berio magatartasa szolgal a felmondas alapjaul, a Berbeado koteles a Berlot - a 
kovetkezmenyekre figyelmeztetessel - a magatartas megsziintetesere vagy megismetlesetdl 
valo tartozkodasra a tudomasara jutasatol szamitott nyolc napon beliil irasban felszolitani. A 
felmondast az alapjaul szolgald magatartas folytatasarol vagy megismetlesetdl szamitott 
nyolc napon beliil irasban kell kbzdlni.

48. A 46. pontban meghatarozott jogszabalyi rendelkezesekre tekintettel Berbeado a Berio 
szerzodesszego magatartasara alapozott rendkiviili felmondassal sziintetheti meg a berleti 
jogviszonyt kuldndsen akkor, ha a Berio
a) A berlemenyben a sziikseges engedelyek hianyaban kezdi meg a tevekenyseget.
b) A berlemenyt nem a jelen szerzodesben meghatarozott celra hasznalja, vagy masnak a 

Berbeado hozzajarulasa nelkul reszben vagy egeszben hasznalatra atengedi, vagy arra a 
Berbeado hozzajarulasahoz kbtbtt barmilyen szerzddest kbt, hozzajarulas nelkul.

c) A Berbeado reszere fizetendo berleti dij, koziizemi dij, karterites, illetve egyeb fizetesi 
kotelezettseg teljesitesevel kesedelembe esik, es a Berbeado irasos - a felmondas kilatasba 
helyezeset is tartalmazo - felhivasara a fizetesi kotelezettsegenek a felszolitas kezhezvetelet 
koveto 8 napon beliil nem tesz eleget.

d) A berleti szerzodes megkoteset koveto 8 napon beliil nem kezdemenyezi, vagy a Berbeado 
felhivasat koveto 8 napon beliil nem intezi a vizora nevere torteno atirasat, valamint nem 
koti meg a berlemeny hasznalatahoz sziikseges valamennyi szolgaltatasi szerzddest, vagy a 
szolgaltato felhivasaban szereplo hataridon beliil a szolgaltatasi szerzodesek sziikseg szerinti 
modositasat, vagy ezek megkoteset az elobbi hataridon beliil a Berbeado fele a szerzodesek
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egy masolatanak leadasaval nem igazolja. Meghiusitja, ill. akadalyozza az uj merdora 
beszereleset.

e) A szolgaltatasi szerzodesekben szereplo, illetve a szolgaltato altal kiszamlazott szolgaltatasi 
es egyeb dijakat a berleti jogviszony kezdeti idopontjatol a szerzodesben, illetve a szamlaban 
szereplo hatariddig a szolgaltato reszere nem fizeti meg.

f) A befizetett ovadek reszbeni vagy egeszbeni felhasznalasa eseten azt az eredeti osszegre a 
Berbeado irasos felhivasatol szamitott 8 napon beliil nem egesziti ki.

g) A berlemenyt es berendezesi targyait nem rendeltetesszeriien hasznalja, az ezekben altala 
okozott hibakat a Berbeado felhivasara, 8 napon beliil nem javitja meg, ill. a kart nem teriti 
meg a berbeadonak.

h) A Berbeado felhivasa ellenere nem vegzi el az allagmegovas erdekeben a berlemenyen beliil 
felmeriild felujitasi, karbantartasi, javitasi munkakat.

i) A berlemenyben a Berbeado eldzetes engedelye nelkiil vegez atalakitast vagy bovitest. A 
tarsashaz vagy a Berbeado eldzetes engedelye nelkiil, vagy epitesi engedely nelkiil helyez 
ki reklamot, illetve cegtablat, legkondicionalo berendezest, szellozo kivezetest.

j) A berlemenyt ugy hasznalja, a Berio, a tagjai, a dolgozoi, az uzleti partnerei olyan 
magatartast tanusitanak, amely az epiiletben levo masik berlot, lakokat, szomszedokat, a 
tevekenysegeben zavarja vagy veszelyhelyzetet, teremt, es ezt a magatartasat a Berbeado 
felszolitasat koveto 8 napon beliil nem sziinteti meg.

k) A Berio a berlemeny kbzvetlen komyezeteben akar a berld vagy tagja, dolgozoi, iizleti 
partnerei, iigyfelei altal tanusitott, a kozossegi egyiitteles kovetelmenyeivel kirivoan 
clienteles magatartasokat neki felrohatd okbol az onkormanyzat kozteriilet feliigyeletet 
ellato szerve fele nem jelenti be.

1) A berlemenyt a Berbeado felhivasa ellenere sem hasznalja, illetve nem rendeltetesszeriien 
hasznalja.

m)A hatosagi, tiizvedelmi, balesetvedelmi es polgari vedelmi eloirasokat a Berbeado felhivasa 
ellenere nem tartja be.

n) A szekhelyeben, lakcimeben bekovetkezett valtozast nem jelenti be a Berbeadonak
o) Nem engedi be a Berbeado kepviselojet a berlemenybe a rendeltetesszerii hasznalat 

ellenorzese, illetve a Berbeadot terhelo felujitasi munkak vegzese erdekeben, illetve ezek 
vegzeseben akadalyozza.

p) A jelen szerzodesben egyes pontjaiban foglalt esetekben.

49. A berleti jogviszony egyebekben az 54. pontban hivatkozott jogszabalyok altal szabalyozott 
esetekben sziinik meg.

50. A berleti jogviszony barmilyen megszunese eseten a Berio koteles a berleti jogviszony 
utolso napjan a berlemenyt kiiiritve, tisztan, az atvetelkori felszereltseggel, a Berbeado 
kepviselojenek atadni. A Felek az atadott berlemenyrol allapotfelvetelt es helysegleltart, 
tartalmazo jegyzokonyvet vesznek fel. A Berio hozzajarul ahhoz, hogy amennyiben a berleti 
jogviszony megsziineset koveto 8 napon beliil ingosagaitol kiiiritve nem hagyja el a berlemenyt, 
a Berbeado, illetve kepviseloje jogosultta valik arra, hogy a helyiseget felnyissa, az 
ingosagokat a Berio koltsegere elszallitsa, es a berlemenyt birtokba vegye. A Berbeado az 
ingosagokon torvenyes zalogjogot szerez a hatralekos berleti es hasznalati dij, valamint a 
jarulekai erejeig. Berio tudomasul veszi, hogy a berlemeny visszaadasa csak a jelen pont 
szerinti eljaras lefolytatasaval joghatalyos, ennek megtortenteig hasznalati dijat koteles fizetni 
Berbeado fele. A berlemeny visszaadasara iranyulo eljaras lefolytatasat Berld koteles irasban 
kezdemenyezni Berbeaddnal. A birtok visszaadasanak idopontjat, a Felek azzal kapcsolatos 
jognyilatkozatait az eljarasrol felvett jegyzokonyv tartalmazza hiteles modon.



51. Ha a berlemeny korabban a Berio szekhelyekent vagy telephelyekent, fioktelepkent a 
cegbirosagon bejelentesre keriilt, a berleti jogviszony megszuneset koveto 15 napon beliil a 
Berio koteles azt toroltetni, es ezt a Berbeadd fele igazolni.

52. A Berio a berleti jogviszony barmely okbol tortend megszunese eseten csere helyisegre 
nem tarthat igenyt. Kartalanitasra abban az esetben tarthat igenyt, ha a berleti jogviszony - 
reszerol tortend - felmondasara a Berbeadd szerzodesszegese miatt keriilt sor.

XI. Vegyes rendelkezesek:

53. A Berio hozzajarul ahhoz, hogy a Berbeadd a jelen szerzodesben szereplo adatait 
nyilvantartsa.

54. A jelen berleti szerzodeben nem szabalyozott kerdesekben a lakasok es helyisegek 
berleterol szolo 1993. evi LXXVIIL torveny, a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. 
torveny, a Polgari Torvenykonyvrol szolo 2013. evi V. torveny, valamint az Onkormanyzat 
tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgald helyisegek berbeadasanak felteteleirol szolo 
35/2013. (VI.20.) Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzati rendelet mindenkori vonatkozo 
rendelkezesei az iranyadoak.

55. Szerzodo Felek az esetleges jogvitajukat elsodlegesen peren kiviili megallapodassal 
kiserlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredmenyre, a berlemeny helye szerint 
illetekes birosag kizarolagos illetekesseget kotik ki.

56. A Berio kijelenti, hogy a jelen szerzodesben foglalt kotelezettsegei vallalasara kdzjegyzo 
elott egyoldalu kotelezettsegvallalasi nyilatkozatot ir ala. Ez alapjan birosagi vegrehajtasnak 
van helye. A berld tudomasul veszi, amennyiben az egyoldalu kotelezettsegvallalasi 
nyilatkozatot a jelen berleti szerzodes alairasat koveto 5 munkanapon beliil nem irja ala, az 
Onkormanyzatnak, illetve a Berbeadonak a Berio kijeloleserol szolo jognyilatkozatahoz valo 
kotottsege megsziinik, a jelen berleti szerzodes nem lep hatalyba.

57. A Szerzodo Felek kijelentik, hogy a berleti jogviszonybol mindenkor fennallo berleti dij, 
kozmu dij es egyeb tartozas merteket a Berbeadd szamlai, nyilvantartasai, konyvei alapjan 
kesziilt kdzjegyzdi okiratba foglalt tenytanusitvany igazolja, amelynek elfogadasara a Felek 
jelen szerzodes alairasaval kotelezettseget vallalnak.

58. A Szerzodo Felek megallapodnak abban, hogy a Berbeadd a kdzjegyzdtdl a teljesites 
kotelezettseg lejarta, a berleti jogviszony megszunese megallapitasanak tenytanusitvanyba 
foglalasat is kerheti, amennyiben a birosagi nemperes eljarashoz erre sziikseg van.

59. A Szerzodo Felek a felkert kdzjegyzonek a titoktartasi kotelezettsege alol a fehnentest 
megadjak, abbol a celbol, hogy a fenti egyoldalu kotelezettsegvallalasi nyilatkozatot, ill. a 
tenytanusitvanyt elkeszitse.

60. A Szerzodo Felek rogzitik, hogy egyoldalu kotelezettsegvallalasi nyilatkozat es a 
tenytanusitvany koltsegei a berldt terhelik.

61. A Szerzodo felek rogzitik, hogy a lakasok es helyisegek berleterol szolo 1993. evi 
LXXVIIL torveny 11/A. § (1) bekezdese es a 95. § (2) bekezdese ertelmeben 2016. januar 1. 
napjatol a Berbeadd a nem lakas celjara szolgalo helyiseg tekinteteben a jogszabalyban 
meghatarozott energiahatekonysagi tanusitvany masolati peldanyat a berleti szerzodes 
megkoteset megelozoen koteles az uj berldnek bemutatni es azt a szerzodes megkotesevel 
egyidejiileg a Berld reszere atadni.



A Berio jelen okirat alairasaval kijelenti, hogy HET-....................................azonosito szammal
ellatott energiahatekonysagi tanusitvany eredeti peldanyat megtekintette, tovabba az azzal 
mindenben megegyezd masolati peldanyt atvette.

62. A jelen berleti szerzodes akkor lep hatalyba, ha a Berio a kozjegyzonel az egyoldalu 
kotelezettsegvallalasi nyilatkozatot alairta.

63. A jelen berleti szerzodes megkotesevel a Szerzodo felek kozott a berlet targyaban korabban 
esetlegesen letrejott szobeli vagy irasbeli megallapodasok a hatalyukat veszitik, kiveve azokat, 
amelyek a jelen szerzodes mellekletet kepezik.

64. A Szerzodo Felek kijelentik, hogy a berleti szerzodes alairasara jogosultak. E 
kijelentesiikert, valamint a berleti szerzddesben leirt adatok helyessegeert teljes anyagi 
felelosseget vallalnak.

65. A jelen szerzodes mellekletet kepezi a Berio cegkivonata, alairasi cimpeldanya, a 
kepviseloje szemelyi igazolvanyanak es lakcimkartyajanak masolata.

Jelen szerzodes [...] (...) szamozott oldalbol all es 5 (ot) eredeti peldanyban kesziilt. A berleti 
szerzodest a Szerzodo Felek elolvasas utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot, 
jovahagyolag irtak ala.

Kelt: Budapest,

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 
berbeado kepviseleteben eljaro 

Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
Novaczki Eleonora 

vagyongazdalkodasi igazgato

Berio / kepviseloje



Helyiseg berleti szerzodes 
hatarozott iddre

/egyoldalu kotelezettsegvallalasi nyilatkozattal egyiitt ervenyes/

amely egyreszrol:

a Budapest Fovaros VIII. Keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat (1082 Budapest, Baross u. 
63-67.; adoszama: 15735715-2-42) (a tovabbiakban: Onkormanyzat), mint a berlemeny 
tulajdonosa es berbeado neveben eljaro Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. (1084 
Budapest, Or utca 8.; cegszama: 01-10-048457; adoszama: 25292499-2-42; kepviseli: 
Novaczki Eleonora vagyongazdalkodasi igazgato) (a tovabbiakban: Berbeado)

masreszrol:

Szekhely:
Cegjegyzekszam:
Adoszama:
Kepviselo neve:
Anyja neve:
Sziiletesi helye es ideje:
Telefonszam:
Lakcim:
Szemelyigazolvany szam:
Lakcimkartya szam:
Elektronikus cime:
mint berld (a tovabbiakban: Berio)
(a berbeado es berld a tovabbiakban egyiitt: szerzddo felek) kozott jott letre alulirott helyen es 
napon az alabbi feltetelekkel:

Szerzodo felek rogzitik, hogy az Onkormanyzatot illetik meg a jelen berleti szerzodesbol eredd 
berbeadoi jogok - ezen beliil a berleti kozmii dij - es terhelik a berbeadoi kotelezettsegek. A 
Berbeado a berbeadas tekinteteben az Onkormanyzat megbizasa alapjan, helyette es a neveben 
jar el. A szerzodesbol eredd igenyek ervenyesitesere birosagok es hatosagok eldtt az 
Onkormanyzat jogosult.

I. A Berleti szerzodes targya:

1. A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat tulajdonat kepezi a 
Budapest VIII., keriilet .........................helyrajzi szam alatt nyilvantartott, a Budapest VIII.,
keriilet .................................szam alatt talalhatd .......... m2 alapteriiletu, foldszinti, nem lakas
celjara szolgalo helyiseg (tulajdoni lapon:..................... ) (a tovabbiakban: berlemeny).

2. Az Onkormanyzat ................. Bizottsaga a ...................... szamu hatarozataban ddntdtt a
helyiseg berbeadasara kiirt palyazati eljaras eredmenyerol, valamint arrol, hogy a palyazat 
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nyertese a Berio es a berlemenynek - tires helyisegkent - a Berio reszere torteno 
berbeadasarol hatarozott idore. Erre tekintettel a Berbeadd a jelen berleti szerzodessel berbe 
adja, a Berio pedig megtekintett allapotban berletbe veszi az I. pontban meghatarozott 
berlemenyt.

II. A Berlemenyben folytatott tevekenyseg:

3. A Szerzodo felek rogzitik, hogy a Berio a berlemenyt.......................................celjara veszi
berbe. A Berio kijelenti, hogy a Berlemenyt kizarolag a jelen pontban megjelolt tevekenyseg 
vegzese celjabol veszi igenybe.

4. A Berio tudomasul veszi, hogy a berlemenyben folytatni kivant tevekenyseggel kapcsolatban 
az engedelyezd hatosagok, szakhatosagok es koziizemi szolgaltatok (a tovabbiakban egyutt: 
hatosagok) nyilatkozatat, illetve a jogszabaly szerinti tulajdonosi hozzajarulast neki kell 
megszereznie. Berio tudomasul veszi, hogy ha a hozzajarulast nem kapja meg, ugy Berbeadoval 
szemben karteritesi igenyt nem ervenyesithet. Erre tekintettel a Berbeadd nem szavatolja, hogy 
a Berio a helyisegben az altala kivant tevekenyseget folytathatja. Amennyiben a jelen pontban 
meghatarozott tevekenyseg a Berlonek nem felrohato okbol, az elobbi hatosagok elutasito 
dontese miatt nem vegezhetd, a felek a berleti szerzodest kozos megegyezessel megsziintetik.

5. Berio tudomasul veszi es elfogadja, hogy a tevekenysege megkezdese eldtt a jelen berleti 
szerzodesben megallapitott helyiseg hasznalati modja megvaltoztatasahoz a tarsashaz 
beleegyezd nyilatkozata szukseges lehet. Ha a beleegyezest nem kapja meg, a berbeadoval 
szemben kar- vagy megteritesi igennyel nem lephet fel. Ez esetben a Felek a berleti szerzodest 
kozos megegyezessel megsziintetik.

6. A Berio tudomasul veszi, amennyiben a berlemenyt a Berbeadd felhivasa ellenere nem 
hasznalja a 3. pontban meghatarozott celra, a Berbeadd jogosult a berleti jogviszonyt 
felmondani. Berbeadd tudomasul veszi tovabba, hogy a berlemeny tenyleges hasznalatanak 
ideiglenes vagy tartos, egyoldalu es onkentes hianya nem erinti a jelen szerzodesbdl eredd 
Berloi fizetesi kotelezettsegek fennallasat, tovabba Berbeadd mentesul minden olyan kar 
megteritese alol, amelynek bekovetkezte a tenyleges Berloi hasznalat hianyaval, orizetleniil 
hagyasaval osszefuggesben all.

III. A berleti jogviszony kezdete es idotartama:

7 . A Berbeadd az 1. pontban meghatarozott berlemenyt hatarozott idore adja berbe a Berlonek.

A berleti jogviszony kezdete: a szerzodes hatalyba lepesenek napja

A berleti dij fizetesi kotelezettseg kezdete: 2022...............

A berleti jogviszony vege: ...................... , a Berbeadd javara a jelen szerzodesben kikotott
3 havi felmondasi idovel gyakorolhato felmondasi jogaval.

Berld a berleti jogviszony hatarozott idejenek lejarata eldtt kozolt irasbeli kerelmevel jogosult 
kezdemenyezni a Feleknek a berleti jogviszony idotartamanak meghosszabbitasara iranyuld 
megallapodasuk letrehozasat. Berio tudomasul veszi, hogy a berleti jogviszony idotartamanak 
meghosszabbitasahoz Berbeado - azt kizard jogszabalyi rendelkezes hianyaban - a Berbeado 
tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo helyisegek berbeadasanak felteteleirol szold, a 
Felek jogviszonyara alkalmazando onkormanyzati rendeletenek feltetelei szerint jarul hozza.



IV. A Berlemeny birtokanak atruhazasa:

8. A Berbeado a berlemenyt atadas - atveteli eljarassal adja birtokba, amennyiben a Berio a 
jelen szerzodes hatalyba lepesehez sziikseges felteteleket teljesitette. A Felek az atadas-atveteli 
eljaras soranjegyzokonyvet vesznek fel, amelyben rogzitik a berlemeny allapotat, a meroorak 
allasat, valamint minden, a berlettel kapcsolatosan rogziteni sziikseges koriilmenyt.

9. Felek rogzitik, hogy az Onkormanyzat....................Bizottsaga a ..../2021. (.............) szamu
hatarozataban foglaltak alapjan Berio ... havi brutto berleti dijat .................. Ft-ot, azaz
  forintot eldre egy osszegben teljesitett Berbeado 11784009- 
22229672 szamu OTP Bank Nyrt.-nel vezetett bankszamlajara, amely osszegrol a Berbeado 
egyosszegben, 2020..............................-.............................. honapokra allit ki szamlat, es 2020.
.................. honaptol havi berleti dij szamlazasra all at.

10. A Berio kijelenti, a berlemenyt megtekintette, az allapotat ismeri, azt elfogadja.

V. Berio fizetesi kotelezettsegei:

11. A Szerzodo felek a berleti jogviszony kezdeten a berleti dijat.................................Ft/ho +
AFA, azaz ...................................... forint/ho + AFA osszegben hatarozzak meg. A Berio
tudomasul veszi, hogy a berleti dij evente, az adott ev januar 1 -tol a KSH altal kozzetett elozo 
evi inflacios index mertekevel emelkedik. A berleti dij emelkedesenek elso idopontja 2022 
januar honap. A januar havi emeles osszege februar honapban keriil szamlazasra.

12. A Berio a havi berleti dijat havonta eldre, a targyhonap 15. napjaig koteles megfizetni, a 
Berbeado neveben kiallitott szamla alapjan, a szamlan szereplo bankszamlara. A bankszamla 
szama a berleti szerzodes megkotesenek idopontjaban 11784009-22229762-00000000 (OTP 
Bank Nyrt.). A bankszamla szama a berleti szerzodes idoszaka alatt valtozhat, amelyrol a 
Berbeado tajekoztatja a Berldt. A Berldt a berleti dij az 7. pontban szereplo idoponttol terheli. 
A Berio a berleti dijat abban az esetben is koteles havonta megfizetni, ha a havi szamlat 
valamilyen okbol nem kapja kezhez. Ez esetben a berleti dijat az elozo havi szamlan levo 
bankszamlara koteles atutalni. A berleti dijfizetes akkor tekintheto teljesitettnek, ha az a 
targyhonap 20. napjaig a Berbeado bankszamlajan jovairasra keriil. Amennyiben a Berio a 
fizetesi kotelezettseget helytelen szamlara fizeti be, az nem szamit teljesitesnek. A Berio 
kesedelmes fizetese eseten a Berbeado a Polgari Tdrvenykonyvben meghatarozott kesedelmi 
kamatot szamitja fel.

13. A Berio tudomasul veszi, hogy amennyiben a berleti jogviszony barmilyen megszunese 
eseten a 50. pontban foglalt kiuritesi kotelezettsegenek nem tesz eleget, a berleti szerzodes 
megszuneset koveto naptol a helyiseg tenyleges kiuriteseig a jogcim nelkiili hasznalat utan 
havonta, a berleti jogviszony megszunesenek idopontjaban iranyado berleti dijjal azonos 
osszegu hasznalati dijat kell megfizetnie. A hasznalati dijrol a Berbeado nem allit ki havonta 
szamlat, csak utolag, a hasznalati dij megfizetese utan. A hasznalati dijat havonta eldre, minden 
honap 15. napjaig kell megfizetni a berleti dij megfizetesere szolgalo - a berleti dijrol kiallitott 
utolso havi szamlan levo - bankszamlara torteno atutalassal. Amennyiben a bankszamlaszam 
valtozik a Berbeado errdl tajekoztatast ad. A hasznalati dij akkor tekintheto teljesitettnek, ha 
az a targyhonap 20. napjaig a Berbeado bankszamlajan jovairasra keriil. A hasznalati dij 
kesedelmes fizetese eseten a Berbeado a Polgari Torvenykonyvben meghatarozott kesedelmi 
kamatot szamitja fel.

14. A Berio egyeb fizetesi kotelezettsegei:
Viz es csatomadij /valtozo/ A Szolgaltatoval kotott megallapodas alapjan fizetendo.
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Uzemeltetesi kozos koltseg 
dija:

Aramdij /valtozo/

Gaz szolgaltatas dija /valtozo/ 

Futesszolgaltatas /valtozo/

A szerzodes kotesekor................ Ft/hd + AFA, evente a 
Tarsashaz kozgyulese altal meghatarozott osszegre valtozik, 
amelyet a Berbeadd kozol a Berio fele. Amennyiben a Berio 
a vizora hitelesitesi vagy vizdij fizetesi kotelezettsegenek 
nem tesz eleget es a Szolgaltato a vizdrat torii a 
nyilvantartasabol, a kozos koltseg merteke a tarsashaz 
kozgyulese altal meghatarozott vizora nelkuli kozos koltseg 
osszegere valtozik, amelynek osszege a szerzodeskotes 
idopontjaban.....................Ft/ho + AFA.
A Szolgaltatoval kotott megallapodas alapjan fizetendd.

A Szolgaltatoval kotott megallapodas alapjan fizetendd.

A Szolgaltatoval kotott megallapodas alapjan fizetendd 
Amennyiben a Tarsashazban hazkozponti futes keriil 
kialakitasra, ugy a kozgyulesi hatarozat alapjan Tarsasagunk 
a futes dijat AFA-val terhelten havonta kiszamlazza.

A fizetesi kbtelezettseg osszege a vonatkozo rendeletek valtozasa eseten modosul.

A Berio az elobbi fizetesi kbtelezettsegek teljesiteset vallalja.

14. Ha a kiilon szolgaltatasok dijat a Berbeadd szamlazza a Berio fele, azt a Berlonek a 
szamlan szereplo hataridoig kell atutalnia a megjelolt szamlara. A fizetessel es kesedelemmel 
kapcsolatosan egyebekben a berleti dijra vonatkozoak az iranyadoak.

15. A Berio kotelezettseget vail al arra, hogy a helyiseg birtokba adasat koveto 8 napon beliil, 
amennyiben a helyiseg rendelkezik kozmu ellatottsaggal, kezdemenyezi a helyisegben a sajat 
koltsegen a vizora felszereleset/hitelesiteset, lejaro vizora cserejet (a cserevel kapcsolatos 
koltsegeket), vagy a nevere torteno atirasat valamint valamennyi, a berlemeny hasznalatahoz a 
Berbeadd szerint sziikseges szolgaltatasi szerzodes megkoteset (a tovabbiakban: szolgaltatasi 
szerzodes) a Fovarosi Vizmuvek Zrt.-vel, a Dijbeszedd Zrt.-vel, az ELMU Zrt.-vel, a FOTAV 
Zrt.-vel, a Gazmuvek Zrt.-vel es egyeb szolgaltatoval (a tovabbiakban: Szolgaltato), es a 
szolgaltatasi szerzodes megkoteset a Berbeadd fele 90 napon beliil a szolgaltatasi szerzodes 
egy masolatanak atadasaval igazolja. Berio tudomasul veszi, hogy a kozmiivek 
uzemkepessegenek allapotat feliil kell vizsgaltatnia hasznalatbavetel elott.

16. A Berio tudomasul veszi, amennyiben a Berbeadd a berleti jogviszony fennallasa alatt 
kivan kozmu meroorat felszereltetni a berlemenyben, azt tiimi kbteles, es a merodra 
felszereleset koveto 8 napon beliil a sajat neveben a szolgaltatasi szerzodest meg kell kotnie, a 
megkotes tenyet pedig a szolgaltatasi szerzodes egy masolatanak megkiildesevel kell igazolnia 
a Berbeadd fele.

17. A Berio vallalja, hogy a szolgaltatasi szerzodesekben szereplo, illetve a szolgaltato altal 
kiszamlazott szolgaltatasi es egyeb dijakat a berleti jogviszony - jelen szerzodes 7. pontjaban 
szereplo - kezdeti idopontjatol a szerzodesben, illetve a szamlaban szereplo hataridoig a 
szolgaltatok reszere rendszeresen megfizeti.

18. A Berio hozzajarul ahhoz, hogy berleti dij, kozuzemi dij, hasznalati dij es egyeb hatralek 
eseten - ha a fizetesi kotelezettsegenek nem tesz eleget - a Berbeadd a jelen szerzodesben 
szereplo adatait koveteleskezelo cegnek kiadja.

19. A Berio tudomasul veszi, amennyiben vele szemben berleti dij, kozmu dij, kesedelmi kamat 
vagy a koveteles beszedesevel kapcsolatos koltseg meriil fel, az altala a Berbeadonak befizetett 
osszeget a Berbeadd elobb a koltsegekre, majd a kamatokra, ezutan a berleti dij, majd a 
koziizemi dijtartozasra szamolja el.
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VI. Ovadek:

20. A Szerzodo felek rogzitik, hogy a Berio a korabbi palyazati eljaras soran, a Berbeadd altal 
megallapitott bankszamlara .................... Ft ajanlati biztositekot megfizetett. A Berlonek a
jelen szerzodes kapcsan..............................Ft ovadek fizetesi kotelezettsege all fenn. A 45/2019.
(11.21.) Kepviselo-testuleti hatarozat 24. pontja szerint a befizetett palyazati biztositek az 
ovadek osszegebe beszamit. Szerzodo felek rogzitik, hogy a Berio a Berbeadd altal 
megallapitott bankszamlara................. ,-Ft osszegu ovadekfeltoltest teljesitett.

21. A Berbeadd az ovadekot a Berio altal meg nem fizetett berleti dij, a koziizemi dij vagy 
karokozas eseten a kartalanitas kiegyenh'tesere, valamint ezek kamataira es koltsegeire 
szabadon, a Berio hozzajarulasa nelkiil felhasznalhatja. Ez esetben a Berio koteles az ovadekot 
az eredeti osszegre a Berbeadd irasos felhivasatol szamitott 8 napon beliil kiegesziteni.

22. A befizetett ovadek, annak a jegybanki alapkamattal megegyezd mertekii kamattal novelt 
osszegeben a berleti szerzodes megszunese kapcsan a helyiseg Berbeadonak torteno 
visszaadasat koveto 30 napon beliil visszajar a Berlonek, ha ekkor nines semmifele hatraleka 
es a berlemenyt ujra hasznosithato allapotban adja vissza birtokba a Berbeadonak. 
Amennyiben a helyiseg visszaadasakor a Berlonek az Onkormanyzat, vagy a Berbeadd fele a 
berlemennyel kapcsolatosan lejart tartozasa van, a tartozast a Berbeadd az ovadekosszegebol 
levonhatja.

VII. Berio egyeb jogai, kotelezettsegei:

23. A Szerzodo felek rogzitik, hogy a Berio altal a berlemenybe torteno befogadashoz, 
alberletbe adashoz, a helyiseg cserejehez, a berleti jog atruhazasahoz a Berbeadd irasbeli 
hozzajarulasa^ valamint a Berbeadd es Berio ezzel kapcsolatos irasos megallapodasa (berleti 
szerzodesmodositas) sziikseges.

A Berio tudomasul veszi, hogy a tovabbi hasznalatba (alberletbe) adas kapcsan kizarolag 
termeszetes szemellyel, valamint a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) 
bekezdes 1. pont szerinti atlathato szervezettel kothet szerzodest. Tudomasul veszi tovabba, 
amennyiben a vele szerzodott fel tulajdonosi szerkezeteben, vagy egyeb okbol olyan valtozas 
all be, amely alapjan mar nem mindsul atlathato szervezetnek, koteles vele szemben a berleti 
szerzodest azonnali hatallyal felmondani. E tenyt a hasznalatba (alberletbe) adasrol szolo 
szerzodesben rogzitenie kell. Az elobbiek ehnaradasa eseten a Berbeadd a Berldvel szemben 
a berleti szerzodest azonnali hatallyal felmondhatja. A berlemeny berleti joga kizarolag a 
Berbeadd hozzajarulasa mellett ruhazhato at masra vagy cserelheto el termeszetes szemellyel, 
vagy a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) bekezdesben meghatarozott 
atlathato szervezettel.

24. A Berio koteles a berlemenyt es a berendezesi targyait rendeltetesszeruen hasznalni, 
valamint gondoskodni a berendezesi targyakban, - ideertve az epiilet szerkezeti elemeiben, 
vezetekekben, epiilet-felszerelesi targyakban - mind a kizarolagosan hasznalt, mind a kozosen 
hasznalt helyisegekben a sajat, vagy a berlemeny hasznalatara vele egyiitt jogositott szemelyek 
magatartasa folytan keletkezett hibak kijavitasarol es az okozott kar megteriteserol.

25. A Berio koteles az allagmegovas erdekeben a berlemenyen beliil felmeriilo karbantartasi, 
javitasi munkakat sajat koltsegen elvegezni. A berlemeny burkolatainak, ajtoinak, ablakainak 
es a berlemeny berendezeseinek, a portalnak az iizlethomlokzatnak a karbantartasaval, illetoleg 
azok potlasaval, cserejevel kapcsolatos koltsegek viselesere a Berio koteles. Ettol a Felek kiilon 
megallapodasban elterhetnek.



26. A Berio az epiiletben levo tobbi berlo, a szomszedok, valamint a lakok nyugalmat es 
munkajat zavaro tevekenyseget nem folytathat. A Berio, a tagjai, dolgozoi, iizleti partnerei sem 
tanusithatnak olyan magatartast, amely a tobbi berlo, a szomszedok, valamint a lakok 
nyugalmat vagy munkajat zavarja.

27. A Berlo koteles a berlemeny kozvetlen komyezeteben akar a berlo vagy tagja, dolgozoi, 
iizleti partnerei, ugyfelei altal tanusitott, a kozossegi egyiitteles kovetelmenyeivel kirivoan 
ellentetes magatartasokat, az onkormanyzat kozterulet feliigyeletet ellato szerve fele 
haladektalanul bejelenteni.

28. A Berlo a berlemenyben kizarolag az altala beszerzett, a tevekenyseghez sziikseges 
engedelyek (pl. mukodesi engedely, epitesi engedely, hasznalati modvaltoztatas - beleertve az 
energia igenyt is) birtokaban kezdheti meg tevekenyseget. A berlemenyben csak a szerzodesben 
foglalt tevekenyseg ellatasahoz sziikseges gepeket es berendezeseket uzemeltetheti. Az 
iizemeltetes a sajat kockazatara, feleldssegere es terhere tortenik.

29. A Berlo tudomasul veszi, hogy a tulajdonaban allo, a berlemenyben levo vagyontargyakra, 
valamint a tevekenysegbol eredd karokert Berbeado nem felel, ezen karokra a Berlo jogosult 
biztositast kotni.

30. A Berlo sajat koltsegen koteles gondoskodni:
a) a berlemeny, a berlemenyhez tartozo eszkozok, berendezesek allaganak megorzeserol,
b) az epiilet tovabba a kozos hasznalatra szolgalo helyisegek es teriiletek tisztantartasarol es 

megvilagitasarol, ha ez a Berlo tevekenysege miatt valik sziiksegesse,
c) a tevekenysegevel kapcsolatban keletkezett haztartasi es ipari hulladek elszallitasarol,
d) az epiilet olyan kozponti berendezeseinek karbantartasarol, amelyeket a Berlo kizarolagosan 

hasznal, illetoleg tart iizemben,
e) a helyisegekhez esetlegesen tartozo iizlethomlokzat, kirakatszekreny, vedoteto, 

emyoszerkezet, biztonsagi berendezesek karbantartasarol,

f) a helyisegben folytatott tevekenyseg koreben felmeriilo felujitasrol, potlasrol, illetoleg 
csererol,

miikodesevel osszefuggo hatosagi engedelyek beszerzeserol, valamint

g) ha a berlemeny elott jarda van, annak a tisztan tartasarol.

h) a hatosagi, tiizvedelmi, balesetvedelmi es polgari vedelmi eldirasok maradektalan 
betartasarol.

i) mindarrol, amit jogszabalyok eldimak.

31. A Berlo a berlemenyben csak a Berbeado eldzetes irasbeli engedelye alapjan vegezhet 
barmifele atalakitast, beleertve tevekenysegehez sziikseges sajat koltsegen vegzendo 
atalakitasokat is.

32. Az atalakitasi munkalatokhoz sziikseges hozzajarulasok es hatosagi engedelyek 
(telepiileskepi bejelentesi eljaras) beszerzese a Berlo kotelessege.

33. A Berlo tudomasul veszi, barmifele atalakitasi, felujitasi, karbantartasi munka - beleertve 
a berlemeny szerzodeskoteskor megismert allapotahoz kepest sziikseges allagmegovo, javito es 
karbantartasi munkakat is - ellenertekenek berleti dijba torteno beszamitasara, kiilon 
igenylesere, illetve emiatt a berleti dij csokkentesere csak a munka megkezdeset megelozoen a 
Berbeadoval eldzetesen tortent irasbeli megallapodas alapjan van helye.

34. A Berlo erteknovelo beruhazasait jogosult - a Berbeadoval ezekre torteno megegyezes 
hianyaban pedig koteles - a szerzodes megsziinesekor a berlemeny szerzodes megsziinesekor 
fennallo allaganak serelme nelkiil leszerelni, illetve koteles a leszerelessel okozott allagserelmet
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a Berbeadonak megteriteni, az eredeti allapotot helyreallitani. A Berbeado a Berio 
erteknovelo beruhazasainak megtentesere akkor koteles, illetve abban az esetben koteles 
jogalap nelkiili gazdagodas cimen a Berio reszere penzbsszeg megfizetesere, ha a beruhazashoz 
vagy erteknovelo munkahoz elozoleg a Berbeado hozzajarult, es abban a felek irasban 
megallapodtak. A Berio ilyen ci'men berleti dijba torteno beszamitasra csak akkor jogosult, ha 
a Berbeado ehhez elozoleg hozzajarult.

35. A Berio koteles azon tevekenysegek eseten, melyek telepiileskepi bejelentesi eljaras 
kotelesek, a sziikseges hatosagi engedely beszerzesere iranyulo eljarast kezdemenyezni. Ezen 
feliil a Berio az epiilet homlokzatan- a tarsashazban levo helyiseg eseten a tarsashaz 
kozgyulese, tiszta onkormanyzati tulajdonu hazban levo helyiseg eseten a Berbeado eldzetes 
engedelyevel es az altala jovahagyott helyre es kivitelben - csak olyan cegtablat, emblemat, 
reklamot, legkondicionalo berendezest, szellozo kivezetest helyezhet el, amely a vonatkozo 
jogszabalyoknak megfeleld. Az epitesi engedely- vagy telepiileskepi bejelentesi eljaras koteles 
cegtabla, emblema, reklam, legkondicionalo berendezes szellozo kivezetest kihelyezese jogeros 
epitesi engedely vagy telepiileskepi bejelentesi eljarasban tortent hozzajarulas birtokaban 
helyezheto el. A tarsashaz vagy a Berbeado eldzetes engedelye nelkiil, vagy epitesi engedely 
vagy telepiileskepi bejelentesi eljarasban tortent jovahagy 6 hatarozat nelkiil kihelyezett dolog 
eseten a Berbeado a berleti szerzodest felmondhatja.

36. A tiszta onkormanyzati tulajdonu hazban levo helyiseg esten Berbeado a reklam 
engedelyezeset berleti dijhoz kotheti.

37. A Berio kijelenti, hogy a jelen szerzodes megkbtese idopontjaban a nemzeti vagyonrol 
szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3.§ (1) bekezdes 1. pont b. alpontja alapjan atlathato 
szervezetnek mindsiil. Ezt a tenyt a Berbeadonak atadott cegkivonattal igazolja. Vallalja, hogy 
a berleti szerzodes tartama alatt a tulajdonosi szerkezeten nem valtoztat olyan modon, amely 
alapjan mar nem mindsiil atlathato szervezetnek. Tudomasul veszi, hogy amennyiben a 
tulajdonosi szerkezeteben tortent valtozas miatt vagy egyeb okbol mar nem mindsiil atlathato 
szervezetnek, a Berbeado a jelen szerzodest azonnali hatallyal felmondhatja.

38. Berio a szekhelyeben, a cegjegyzeseben, vagy kepviseleteben bekdvetkezd valtozast 
koteles a cegbirosagi valtozasjelentesi kerelem benyujtasat koveto 15 napon beliil a 
Berbeadonak bejelenteni. Hasonlokeppen kdzdlni kell a szerzodesben szereplo bankszamlaja 
megsziineset es az uj bankszamla szamat. Az ennek elmulasztasabol eredd karokert a Berio 
felel.

39. A Berio a tudomasra jutastdl szamitott 8 napon beliil koteles bejelenteni a Berbeadonak, 
ha vele szemben felszamolasi vagy csodeljaras indult, vagy a vegelszamolasat hatarozta el.

VIII. Berbeado jogai, kotelezettsegei:

40. A Berbeado szavatol azert, hogy harmadik szemelynek nines a helyisegre vonatkozo olyan 
joga, amely a Berldt a helyiseg birtokbaveteleben, zavartalan hasznalatban akadalyozza, vagy 
korlatozza.

41. A berlet tartama alatt a Berbeado gondoskodik a Berio turesi kotelezettsege mellett, az 
eletveszelyt okozo, az ingatlan allagat veszelyezteto, a helyiseg rendeltetesszerii hasznalatat 
lenyegesen akadalyozo, a Berbeadot terhelo hibak kijavitasarol. A Berio e munkalatok 
elvegzeset a berbeadoval tortent irasbeli megallapodas alapjan atvallalhatja. Berio 
haladektalanul koteles a Berbeado vagy megbizottja fele irasban bejelenteni, ha a 
berlemenyben a Berbeadot terhelo munkalat elvegzese valik sziiksegesse. A bejelentes 
elmulasztasabol, vagy kesedelmebol eredd, vagy azzal bsszefuggo karokert Berio felelos.
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IX. A kezbesites szabalyai:

42. Az ertesiteseket a Szerzodo Feleknek a szerzodesben rogzitett szekhelyere lehet 
ervenyesen kezbeslteni kezbesitovel es postan. A Felek rogzitik, amennyiben a Berio a 
szekhelyeben bekovetkezett valtozast a Berbeadonak nem jelenti be, a Berbeadd altal az 
utolso ismert ci'mre kulddtt leveleket a Berio altal kezhezvettnek kell tekinteni.

43. A Szerzodo Felek megallapodnak abban, hogy a postal uton megkuldott kuldemenyt a 
kezbesites megki'serlesenek napjan kezbesltettnek kell tekinteni, ha a cimzett az atvetelt 
megtagadj a. Ha a kezbesites azert volt eredmenytelen, inert a cimzett az iratot nem vette at /az 
„nem kereste”, „elkdltdz6tt” vagy „ismeretlen helyre koltozott” jelzessel erkezett vissza/ az 
iratot annak visszaerkezese napjan kell kezbesltettnek tekinteni.

X. A Berleti szerzodes megszunese:

44. A berleti jogviszony az 7. pontban meghatarozott kezdeti idoponttol hatarozott ideig tart, a 
Felek azt csak egyezo akarattal szuntethetik meg, kiveve az alabbi, valamint jogszabalyban 
meghatarozott eseteket.

45. A hatarozott ido alatt a Berbeadd jogosult haromhavi felmondasi idovel felmondani a 
berleti jogviszonyt, ha
a) az Onkormanyzat a helyiseget nem onkormanyzati tulajdon eseten az Onkormanyzatokra 

ervenyes jogszabalyban meghatarozott mindenkori kisajatitasi jogclmek alapjan 
kisajatittatna, felteve, hogy a Kepviselo-testiilet azon cel megvalositasarol mar dontest 
hozott, amelyhez a helyisegre sziiksege van.

b) a helyiseg (a helyiseget erinto epiiletreszt) atalakitasara, lebontasara, vagy rendeltetesenek a 
megvaltoztatasara az Onkormanyzat jogerds es vegrehajthatd hatosagi engedelyt kapott, 
vagy

c) az Onkormanyzat jogszabaly vagy a jogszabalyon alapulo hatosagi hatarozat alapjan koteles 
a helyiseget harmadik szemelynek atadni.

46. A Berio rendkivuli felmondassal sziintetheti meg a jogviszonyt, ha a Berbeadd a jelen 
berleti szerzodesben foglalt kotelezettsegeit sulyosan megszegi.

47. A Szerzodo felek rogzitik, hogy a lakasok es helyisegek berletere, valamint az 
elidegenitesiikre vonatkozo egyes szabalyokrol szolo 1993. evi LXXVIIL torveny 25. §-a 
szerint a berleti jogviszony Berbeadd reszerol torteno a Berio szerzodesszegesere alapozott 
rendkivuli felmondasanak van helye a kovetkezo esetekben es modon:
a) Ha a Berio a berleti dij fizetesre megallapitott idopontig a berleti dijat nem fizeti meg, a 

Berbeadd koteles a Berldt - a kovetkezmenyekre figyelmeztetessel - a teljesitesre Irasban 
felszolitani. Ha a Berio a felszolitasnak nyolc napon beliil nem tesz eleget, a Berbeadd 
tovabbi nyolc napon beliil Irasban felmondassal elhet. A felmondas az elmulasztott 
hatamapot koveto honap utolso napjara szolhat. A felmondasi ido nem lehet rd videbb tizenot 
napnal.

b) Ha a Berio magatartasa szolgal a felmondas alapjaul, a Berbeadd koteles a Berldt - a 
kovetkezmenyekre figyelmeztetessel - a magatartas megsziintetesere vagy megismetlesetol 
valo tartozkodasra a tudomasara jutasatol szamitott nyolc napon beliil Irasban felszolitani. A 
felmondast az alapjaul szolgald magatartas folytatasarol vagy megismetlesetol szamitott 
nyolc napon beliil Irasban kell kozolni.
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48. A 47. pontban meghatarozott jogszabalyi rendelkezesekre tekintettel Berbeadd a Berio 
szerzodesszego magatartasara alapozott rendkiviili felmondassal sziintetheti meg a berleti 
jogviszonyt kiilonosen akkor, ha a Berio
a) A berlemenyben a sziikseges engedelyek hianyaban kezdi meg a tevekenyseget.
b) A berlemenyt nem a jelen szerzodesben meghatarozott celra hasznalja, vagy masnak a 

Berbeadd hozzajarulasa nelkiil reszben vagy egeszben hasznalatra atengedi, vagy arra a 
Berbeadd hozzajarulasahoz kotott barmilyen szerzodest kot, hozzajarulas nelkiil.

c) A Berbeadd reszere fizetendo berleti dij, koziizemi dij, karterites, illetve egyeb fizetesi 
kotelezettseg teljesitesevel kesedelembe esik, es a Berbeadd irasos - a fehnondas kilatasba 
helyezeset is tartalmazo - felhivasara a fizetesi kotelezettsegenek a felszolitas kezhezvetelet 
koveto 8 napon beliil nem tesz el eget.

d) A berleti szerzddes megkoteset koveto 8 napon beliil nem kezdemenyezi, vagy a Berbeadd 
felhivasat koveto 8 napon beliil nem intezi a vizora nevere torteno atirasat, valamint nem 
koti meg a berlemeny hasznalatahoz sziikseges valamennyi szolgaltatasi szerzodest, vagy a 
szolgaltato felhivasaban szereplo hataridon beliil a szolgaltatasi szerzodesek sziikseg szerinti 
modositasat, vagy ezek megkoteset az elobbi hataridon beliil a Berbeadd fele a szerzodesek 
egy masolatanak leadasaval nem igazolja. Meghiusitja, ill. akadalyozza az uj merdora 
beszereleset.

e) A szolgaltatasi szerzodesekben szereplo, illetve a szolgaltato altal kiszamlazott szolgaltatasi 
es egyeb dijakat a berleti jogviszony kezdeti idopontjatol a szerzodesben, illetve a szamlaban 
szereplo hataridoig a szolgaltato reszere nem fizeti meg.

f) A befizetett ovadek reszbeni vagy egeszbeni felhasznalasa eseten azt az eredeti bsszegre a 
Berbeadd irasos felhivasatol szamitott 8 napon beliil nem egesziti ki.

g) A berlemenyt es berendezesi targyait nem rendeltetesszeriien hasznalja, az ezekben altala 
okozott hibakat a Berbeadd felhivasara, 8 napon beliil nem javitja meg, ill. a kail nem teriti 
meg a berbeadonak.

h) A Berbeadd felhivasa ellenere nem vegzi el az allagmegovas erdekeben a berlemenyen beliil 
felmeriilo felujitasi, karbantartasi, javitasi munkakat.

i) A berlemenyben a Berbeadd elozetes engedelye nelkiil vegez atalakitast vagy bovitest. A 
tarsashaz vagy a Berbeadd elozetes engedelye nelkiil, vagy epitesi engedely nelkiil helyez 
ki reklamot, illetve cegtablat, legkondicionalo berendezest, szelldzo kivezetest.

j) A berlemenyt ugy hasznalja, a Berio, a tagjai, a dolgozoi, az iizleti partnerei olyan 
magatartast tanusitanak, amely az epiiletben levo masik berlot, lakokat, szomszedokat, a 
tevekenysegeben zavarja vagy veszelyhelyzetet, teremt, es ezt a magatartasat a Berbeadd 
felszolitasat koveto 8 napon beliil nem sziinteti meg.

k) A Berio a berlemeny kozvetlen komyezeteben akar a berlo vagy tagja, dolgozoi, iizleti 
partnerei, iigyfelei altal tanusitott, a kozossegi egyiitteles kdvetelmenyeivel kirivoan 
ellentetes magatartasokat neki felrohato okbol az onkormanyzat kozteriilet feliigyeletet 
ellato szerve fele nem jelenti be.

1) A berlemenyt a Berbeadd felhivasa ellenere sem hasznalja, illetve nem rendeltetesszeriien 
hasznalja.

m) A hatosagi, tiizvedelmi, balesetvedelmi es polgari vedelmi eloirasokat a Berbeadd felhivasa 
ellenere nem tartja be.

n) A szekhelyeben, lakcimeben bekovetkezett valtozast nem jelenti be a Berbeadonak.
o) Nem engedi be a Berbeadd kepviseldjet a berlemenybe a rendeltetesszerii hasznalat 

ellenorzese, illetve a Berbeadot terheld felujitasi munkak vegzese erdekeben, ill. ezek 
vegzeseben akadalyozza.

p) A jelen szerzodesben egyes pontjaiban foglalt esetekben.
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49. A berleti jogviszony egyebekben az 54. pontban hivatkozott jogszabalyok altal szabalyozott 
esetekben szunik meg.

50. A berleti jogviszony barmil yen megszunese eseten a Berio koteles a berleti jogviszony 
utolso napjan a berlemenyt kiiiritve, tisztan, az atvetelkori felszereltseggel, a Berbeado 
kepviseldjenek atadni. A Felek az atadott berlemenyrol allapotfelvetelt es helysegleltart, 
tartalmazo jegyzokonyvet vesznek fel. A Berio hozzajarul ahhoz, hogy amennyiben a berleti 
jogviszony megszuneset koveto 8 napon beliil ingosagaitol kiiiritve nem hagyja el a berlemenyt, 
a Berbeado, illetve kepviseldje jogosultta valik arra, hogy a helyiseget felnyissa, az 
ingosagokat a berlo koltsegere elszallitsa, es a berlemenyt birtokba vegye. A Berbeado az 
ingosagokon torvenyes zalogjogot szerez a hatralekos berleti es hasznalati dij, valamint a 
jarulekai erejeig. Berio tudomasul veszi, hogy a berlemeny visszaadasa csak a jelen pont 
szerinti eljaras lefolytatasaval joghatalyos, ennek megtortenteig hasznalati dijat koteles fizetni 
Berbeado fele. A berlemeny visszaadasara iranyulo eljaras lefolytatasat Berio koteles irasban 
kezdemenyezni Berbeadonal. A birtok visszaadasanak idopontjat, a Felek azzal kapcsolatos 
jognyilatkozatait az eljarasrol felvett jegyzokonyv tartalmazza hiteles modon.

51. Ha a berlemeny korabban a Berio szekhelyekent vagy telephelyekent, fioktelepkent a 
cegbirosagon bejelentesre keriilt, a berleti jogviszony megszuneset koveto 15 napon beliil a 
Berio koteles azt toroltetni, es ezt a Berbeado fele igazolni.

52. A Berio a berleti jogviszony barmely okbol torteno megszunese eseten csere helyisegre 
nem tarthat igenyt. Kartalanitasra abban az esetben tarthat igenyt, ha a berleti jogviszony - 
reszerol torteno - fehnondasara a Berbeado szerzodesszegese miatt keriilt sor.

XI. Vegyes rendelkezesek:

53. A Berio hozzajarul ahhoz, hogy a Berbeado a jelen szerzodesben szereplo adatait 
nyilvantartsa.

54. A jelen berleti szerzodeben nem szabalyozott kerdesekben a lakasok es helyisegek 
berleterol szolo 1993. evi LXXVIII. torveny, a nemzeti vagyonrol sz616 2011. evi CXCVI. 
torveny, a Polgari Torvenykonyvrol szolo 2013. evi V. torveny, valamint az Onkormanyzat 
tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo helyisegek berbeadasanak felteteleirol szolo 
35/2013. (VI. 20.) Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzati rendelet mindenkori vonatkozo 
rendelkezesei az iranyadoak.

55. Szerzodo Felek az esetleges jogvitajukat elsodlegesen peren kiviili megallapodassal 
kiserlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredmenyre, a berlemeny helye szerint 
illetekes birosag kizarolagos illetekesseget kotik ki.

56. A Berio kijelenti, hogy a jelen szerzodesben foglalt kotelezettsegei vallalasara kozjegyzd 
elott egyoldalii kotelezettsegvallalasi nyilatkozatot ir ala. Ez alapjan birosagi vegrehajtasnak 
van helye. A Berio tudomasul veszi, amennyiben az egyoldalu kotelezettsegvallalasi 
nyilatkozatot a jelen berleti szerzodes alairasat koveto 5 munkanapon beliil nem irja ala, az 
Onkormanyzatnak, illetve a Berbeadonak a Berio kijeloleserol szolo jognyilatkozatahoz valo 
kotottsege megszunik, es a jelen berleti szerzodes nem lep hatalyba.

57. A Szerzodo Felek kijelentik, hogy a berleti jogviszonybol mindenkor fennallo berleti dij, 
kozmii dij es egyeb tartozas merteket a Berbeado szamlai, nyilvantartasai, konyvei alapjan 
kesziilt kozjegyzoi okiratba foglalt tenytanusitvany igazolja, amelynek elfogadasara a Felek 
jelen szerzodes alairasaval kotelezettseget vallalnak.



58. A Szerzodo Felek megallapodnak abban, hogy a Berbeado a kdzjegyzdtdl a telj esites 
kotelezettseg lejarta, a berleti jogviszony megszunese megallapitasanak tenytanusitvanyba 
foglalasat is kerheti, amennyiben a birosagi nemperes eljarashoz erre sziikseg van.

59. A Szerzodo Felek a felkert kdzjegyzdnek a titoktartasi kbtelezettsege alol a felmentest 
megadjak, abbol a celbol, hogy a fenti egyoldalu kotelezettsegvallalasi nyilatkozatot, ill. a 
tenytanusitvanyt elkeszitse.

60. A Szerzodo Felek rogzitik, hogy egyoldalu kotelezettsegvallalasi nyilatkozat es a 
tenytanusitvany koltsegei a berlot terhelik.

61. A Szerzodo felek rogzitik, hogy a lakasok es helyisegek berleterol szolo 1993. evi LXXVIII. 
torveny 11/A. § (1) bekezdese es a 95. § (2) bekezdese ertelmeben 2016. januar 1. napjatol a 
Berbeado a nem lakas celjara szolgalo helyiseg tekinteteben a jogszabalyban meghatarozott 
energiahatekonysagi tanusitvany masolati peldanyat a berleti szerzodes megkoteset 
megelozoen koteles az uj berlonek bemutatni es azt a szerzodes megkotesevel egyidejuleg a 
Berio reszere atadni.

A Berio jelen okirat alairasaval kijelenti, hogy HET-.................................  azonosito szammal
ellatott energiahatekonysagi tanusitvany eredeti peldanyat megtekintette, tovabba az azzal 
mindenben megegyezd masolati peldanyt atvette.

62. A jelen berleti szerzodes akkor lep hatalyba, ha a Berio az ovadekot a Berbeadonak 
megfizette, valamint a kozjegyzdnel az egyoldalu kotelezettsegvallalasi nyilatkozatot alairta.

63. A jelen berleti szerzodes megkotesevel a Szerzodo felek kozott a berlet targyaban korabban 
esetlegesen letrejdtt szobeli vagy irasbeli megallapodasok a hatalyukat veszitik, kiveve azokat, 
amelyek a jelen szerzodes mellekletet kepezik.

64. A Szerzodo Felek kijelentik, hogy a berleti szerzodes alairasara jogosultak. E 
kijelentesukert, valamint a berleti szerzodesben leirt adatok helyessegeert teljes anyagi 
felelosseget vallalnak.

65. A jelen szerzodes mellekletet kepezi a Berio cegkivonata, alairasi cimpeldanya, a 
kepviseldje szemelyi igazolvanyanak es lakcimkartyajanak masolata.

Jelen szerzodes [...] (...) szamozott oldalbol all es 5 (dt) eredeti peldanyban kesziilt. A berleti 
szerzodest a Szerzodo Felek elolvasas utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot, 
jdvahagyolag irtak ala.

Kelt: Budapest,

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 
berbeado kepviseleteben eljaro 

Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
Novaczki Eleonora 

vagyongazdalkodasi igazgato

Berio / kepviseldje



11. sz. melleklet

Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor utca 46. foldszint U/4. helyiseg berbevetele 

Berleti szerzodest erinto modositasi javaslatok es nyilatkozat

Alulirott ....................................................................................................................... (nev) mint a
...........................................................................................(tarsasag neve) vezetd tisztsegviseldje jelen 
palyazatban talalhato hatdrozatlan / hatdrozott idore szdlo* berleti szerzodeshez az alabbi modositasi 
javaslatokat teszem / nem teszek modositasi javaslatot*

A *-gal jelolt resznel a megfelelo szoveg alahuzando

Alulirott ........................................................................................................................ (nev) mint a
........................................................................................... (tarsasag neve) vezetd tisztsegviseldje 
nyilatkozom, hogy palyazati felhivas mellekletet kepezo berleti szerzodes tervezetekkel kapcsolatos 
eszrevetelek, modositasi vagy kiegeszitesre iranyulo javaslatok Kiiro altali elutasitasa eseten is 
fenntartom ajanlatomat.

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

palyazo alairasa/cegszeru alairas



12. sz. melleklet

Tajekoztato a nem lakas celjara szolgalo helyisegek feliijitasi koltsegeinek 
elszamolasarol

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo helyisegekben a 
berbeado helyett elvegzett munkalatok koltsegeinek elszamolasat, a Kepviselo-testiilet 248/2013. (VI. 
19.) szamu hatarozat 34-41. pontja szabalyozza. Ez alapjan a berbevett nem lakas celjara szolgalo 
helyiseg felujitasa soran a berbeado helyett, a berld altal elvegzett munkalatok koltsegenek 
elszamolasara az alabbiak szerint van lehetoseg.

® A helyiseg berbevetele elott tobb alkalommal is kerheti a helyiseg megtekinteset, amely 
megtekintesek soran lehetosege van felmemi a sziikseges munkalatokat, kikerheti szakember 
velemenyet, arajanlatot kerhet. Ez alapjan tud donteni a helyiseg berbevetelerol es megalapozott 
berbeveteli kerelmet nyujthat be a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-n keresztul a tulajdonos- 
berbeadd Jozsefvarosi Onkormanyzathoz. A helyiseg megtekinteset a Helyiseggazdalkodasi iroda 
(1084 Budapest, Or u. 8. I. em., tel.: 314-1098) altal kiadott „Megtekintd”-vel kezdemenyezheti. A 
megtekinto kiadasatol szamitott 3 napon beliil idopont egyeztetes erdekeben a Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt. Ingatlanszolgaltatasi Irodajat (1084 Budapest, Tavaszmezo u. 2. tel: 210- 
4928) kell felkeresni. A megtekintes idopontjanak egyeztetest csak a megtekintoben meghatarozott 
szervezet meghatalmazassal rendelkezd kepviseloje (dolgozoja), vagy a megtekinton meghatarozott 
szemely kezdemenyezheti, a megtekintesen csak az a szemely vehet reszt. A megtekintest koveto 3 
napon beliil a Helyiseggazdalkodasi iroda reszere vissza kell jelezni.

• Berbeszamitasra csak a tulajdonos eldzetes jovahagyasa alapjan van lehetoseg. A munkalatok 
megkezdese elott az Ingatlanszolgaltatasi Irodahoz be kell nyujtani a helyiseg felujitasara vonatkozo 
teteles koltsegvetest. A koltsegvetes elfogadasarol, a munkalatok koltsegeinek berleti dijba tortend 
beszamitasardl a berbeadoi jogokat gyakorlo bizottsag dont. A dontes alapjan megkotott 
Berbeszamitasi megallapodas alapjan tortenik meg a munkalatok koltsegeinek elszamolasa.

• A felujitas koltsegvetesenek benyujtasa elott kerjiik, egyeztessen az Ingatlanszolgaltatasi Irodaval, 
amelyek azok a felujitasok, amelyeket a berbeadonak kell elvegeznie, igy a koltsegek a berbeadot 
terhelik, es melyek azok a munkalatok, amelyek elvegzese a berlet idotartama alatt a berldt terhelik, 
igy ezen koltsegek megteritesere igeny nem nyujthato be a berbeado fele.

• A Bizottsag berbeszamitashoz hozzajarulo dbntese utan a Helyiseggazdalkodasi iroda megkoti a 
Berbeszamitasi megallapodast a berlovel, ami utan kezdodhet csak el a feliijitasi munkalatok 
elvegzese, es a koltsegek megallapodasban foglalt feltetelek szerinti elszamolasa.

® A munkalatok elvegzese utan, amit a berld fog jelezni, azokat az Ingatlanszolgaltatasi Iroda 
munkatarsai leigazoljak a berld megkereseset kovetoen, es az igazolast megkiildik a 
Helyiseggazdalkodasi iroda reszere.

® A berld az altala elvegzett berbeadora tartozd munkakrol az Onkormanyzat, mint vevo reszere 
szamviteli es adojogszabalyoknak megfelelo szamlat allit ki. A szamla hataridoben torteno 
benyujtasat kovetoen a Berbeado a berbeszamitassal lefedett berleti dijat egyosszegben, a kovetkezd 
havi szamlaval egyidejiileg kiildi meg a Berio reszere. A Berio ezt kovetoen a berbeszamitas 
idotartamara, a berbeszamitas levonasa utan fennmaradt osszegnek megfelelo berleti dij szamlat kap 
havonta. A Berbeado altal eloirt havi berleti dij es a Berio altal a targyhoban beszamitando dsszeg 
kiilbnbozetet koteles a Berio a berleti szerzodesben szereplo hataridoig megfizetni.

Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.



13. sz. melleklet

Berbeszamitasi kerelem

Alulirott, ....................................................................................................................................... (nev) a

.................................................................................................................. (cegnev) (szekhely: 

............................................................................................ ; cegjegyzekszam: .......................... ) 

cegjegyzesre jogosult kepviseloje, a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban allo, Budapest 

VIIL, ...................................................................................... szam alatti, (hrsz.: .................... )

utcai/udvari bejaratu, pince/alagsor/fsz./....emelet* szinten elhelyezkedo ................ m2 alapteruletu

helyisegre berbeszamitasi kerelmet nyujtok be,.............................................................. Ft osszegben.

Nyilatkozat

A helyiseget megtekintettem, a helyiseg szemrevetelezessel megallapithato muszaki allapotaval 
tisztaban vagyok.
Tudomasul veszem, hogy a helyiseg helyreallitasaval kapcsolatos, a berbeadot terheld helyreallitasi 
koltsegek megteritesere csak akkor van lehetoseg, ha a munkalatok megkezdese elott, a berbeado reszere 
benyujtott koltsegvetes alapjan a berbeado ahhoz hozzajarult, az erre vonatkozo berbeszamitasi 
megallapodast megkotottem, illetve a berbeszamitas megkezdese elott es alatt berleti dij es egyeb 
kozuzemi szolgaltatasi dij hatralekom nines. A helyisegben vegzendo atalakitasi munkalatokhoz, a 
berbeado engedelyet kell kemem a munkalatok megkezdese elott abban az esetben is, ha az nem a 
berbeadot terheld munkalat, vagy a koltsegek megteriteset nem kerem.
Tudomasul veszem tovabba, hogy a berbeado nem szavatolja, hogy az altalam vegezni kivant 
tevekenyseget a helyisegben vegezhetem, sziikseg eseten az engedelyeket be kell szereznem, a 
helyiseget a vegezni kivant tevekenyseghez sziikseges allapotra fel kell ujitanom.
Tudomasul veszem, hogy amennyiben a helyiseget nem a berleti szerzodesben meghatarozott 
tevekenysegre hasznalom, engedely nelkiil atalakitom, az a berleti szerzodes felmondasara okot ado 
kbrulmeny, valamint a helyiseg eredeti allapotat sajat koltsegemre vissza kell allitanom.

Tudomasul veszem, hogy jelen nyilatkozatom elvalaszthatatlan mellekletet kepezi a Budapest VIIL,
............................................................................... szam alatti, (hrsz.: .................... ) utcai/udvari
bejaratu, pince/alagsor/fsz./............ emelet* szinten elhelyezkedo ................ m2 alapteruletu 
helyisegben vegzendo felujitasi munkalatokrol szolo teteles koltsegvetes, mint a palyazat 14. szamu 
melleklete.

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

iigyvezeto/vezeto tisztsegviselo cegszeru alairasa
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13. sz. melleklet

Berbeszamitasi kerelem

Alulirott, ............................................................................................................... (nev) egyeni

vallalkozd (szekhely: ............................................................................................ ; vallalkozoi

igazolvany szama: ......................... ; vallalkozoi igazolvany kiallitasanak idopontja:

.......................................... vallalkozoi igazolvany szerint vegzett tevekenyseg megnevezese: 

.............................................), a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban allo, Budapest 

VIII., ...................................................................................... szam alatti, (hrsz.: .................... )

utcai/udvari bejaratu, pince/alagsor/fsz./....emelet* szinten elhelyezkedo ................ m2 alapteriiletu

helyisegre berbeszamitasi kerelmet nyujtok be,.............................................................Ft osszegben.

Nyilatkozat

A helyiseget megtekintettem, a helyiseg szemrevetelezessel megallapithato muszaki allapotaval 
tisztaban vagyok.

Tudomasul veszem, hogy a helyiseg helyreallitasaval kapcsolatos, a berbeadot terheld helyreallitasi 
koltsegek megteritesere csak akkor van lehetoseg, ha a munkalatok megkezdese elott, a berbeado reszere 
benyujtott koltsegvetes alapjan a berbeado ahhoz hozzajarult, az erre vonatkozo berbeszamitasi 
megallapodast megkotottem, illetve a berbeszamitas megkezdese elott es alatt berleti dij es egyeb 
koziizemi szolgaltatasi dij hatralekom nines. A helyisegben vegzendo atalakitasi munkalatokhoz, a 
berbeado engedelyet kell kemem a munkalatok megkezdese elott abban az esetben is, ha az nem a 
berbeadot terheld munkalat, vagy a koltsegek megteriteset nem kerem.

Tudomasul veszem tovabba, hogy a berbeado nem szavatolja, hogy az altalam vegezni kivant 
tevekenyseget a helyisegben vegezhetem, sziikseg eseten az engedelyeket be kell szereznem, a 
helyiseget a vegezni kivant tevekenyseghez sziikseges allapotra fel kell ujitanom.

Tudomasul veszem, hogy amennyiben a helyiseget nem a berleti szerzodesben meghatarozott 
tevekenysegre hasznalom, engedely nelkiil atalakitom, az a berleti szerzddes felmondasara okot ado 
korulmeny, valamint a helyiseg eredeti allapotat sajat kdltsegemre vissza kell allitanom.

Tudomasul veszem, hogy jelen nyilatkozatom elvalaszthatatlan mellekletet kepezi a Budapest VIII.,
.............................................................................. szam alatti, (hrsz.: .................... ) utcai/udvari
bejaratu, pince/alagsor/fsz./............emelet* szinten elhelyezkedo ................ m2 alapteriiletu 
helyisegben vegzendo felujitasi munkalatokrol sz616 teteles koltsegvetes, mint a palyazat 14. szamu 
melleklete.

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

egyeni vallalkozo
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15. sz. melleklet

Berbeszamitasi megallapodas
amely letrejbtt egyreszrol:

a Budapest Fdvaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat (szekhelye: 1082 Budapest, 
Baross u. 63-67., adoszama: 15735715-2-42, KSH-szama: 15735715-8411-321-01, kepviseli: 
Pik6 Andras polgarmester) kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
(1084 Budapest, Or utca 8., adoszama:25292499-2-42, KSH-szama: 25292499-6832-114-01, 
cegjegyzek szama: 01-10-048457, bankszamla szam: 11784009-22229669, kepviseli: 
Novaczki Eleonora vagyongazdalkodasi igazgato) mint berbeado (tovabbiakban: Berbeado, 
Berio es Berbeado egyiitt: Felek)

masreszrol:
NEV
szekhely:
cegjegyzekszam:
adoszam:
kepviseld neve:
telefonszam:
elektronikus cime:
bankszamla szam:

mint berlo (a tovabbiakban: Berio) (a berbeado es berlo a tovabbiakban egyiitt: felek) kozott 
jott letre alulirott helyen es napon az alabbi feltetelekkel:

Elozmenyek

1. Berbeado es Berlo kozott .................  napjan .............  iddre, .............  napjaig ervenyes
berleti szerzodes jott letre a Budapest VIII. keriilet, ............. helyrajzi szam alatt
nyilvantartott, termeszetben a Budapest VIII. keriilet, .................. szam alatt talalhato
......... m2 alapteriiletu nem lakas celjara szolgalo helyiseg vonatkozasaban. 
A Berlo a helyisegben a Berbeadot terheld munkakat kivan elvegezni, amelyhez elozetesen 
a munkalatok koltseget is tartalmazo teteles koltsegvetest csatolt be.

A szerzodo felek megallapodnak, hogy a Berlo a helyisegben az altala benyujtott teteles 
koltsegvetesbol a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag 
.................... szamu hatarozataban elfogadott felujitasi es korszeriisitesi munkakat elvegzi.

A szerzodes targya

2. Szerzodo felek rogzitik, hogy az 1. pontban rdgzitett helyisegben vegzendo munkak erteke 
......... , - Ft + ., - Ft AFA (minddsszesen ............ , - Ft), amelyet Berlo a sajat 
kivitelezeseben vegez el. Szerzodo felek rogzitik, hogy a jelen megallapodas 1. szamu 
mellekleteben felsorolt Berbeadot terhelo felujitasi es korszeriisitesi munkalatok kbre nem 
teljes korii. Szerzodo felek rogzitik, hogy a felujitasok a [....] falakkal kbriilhatarolt [...] 
m2 alapteriiletu helyisegekre vonatkozik. Amennyiben a berleti szerzodes idotartama alatt 
egyeb olyan miiszaki hiba (rejtett hiba) meriil fel, amely akadalyozza a helyiseg 
rendeltetesszerii hasznalatat ugy a hiba kijavitasa a Berbeado kdtelezettsege, vagy - kiilon 
berbeszamitasi megallapodas alapjan - a Berlo kdtelezettsege. Szerzodo felek rogzitik, 
hogy rejtett hiba minden olyan hiba, amelyet a felek a berleti szerzodes targyat kepezo 
helyiseg birtokba adasakor nem eszleltek, vagy arrol nem volt tudomasuk.

A szerzodes hatalya es idotartama
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3. Jelen Berbeszamitasi megallapodast a felek a Berbeado 1. pontban meghatarozott 
hatarozata (2. szamu melleklet) alapjan kotik. A munkak elvegzesenek hatarideje a 
megallapodas alairasat koveto 180 nap.

A Berlonek a munkalatok befejezesere megallapitott hatarido lejartat koveto 30 napon 
beliil igazolnia kell a munkalatokra forditott kbltsegeinek es a beszamithato osszegnek a 
merteket Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. Ingatlanszolgaltatasi Irodajanal, amely a 
munkak elvegzeset az elozetesen benyujtott es elfogadott koltsegvetes alapjan leellenorzi, 
es arrol a Berio jelenleteben es alairasaval berlemeny-ellenorzesi jegyzokonyvet vesz fel. 
A Berio a jelen megallapodas elott az engedelykoteles munkalatokhoz beszerzett sziikseges 
hatosagi (epitesi, FOKETUSZ, tuzoltosagi, ANTSZ, tarsashazi kozgyulesi, hatosagi stb.) 
engedelyeket vagy legal abb az engedely iranti kerelmet benyujtotta.

4. Ha a munkalatok muszaki tartalma es koltsege eldre nem lathato muszaki-epiteszeti 
problema felmeriilese miatt meghaladja a megallapodasban rogzitetteket, a 
tobbletkoltsegek akkor ervenyesithetok, ha errol a Berio es a Berbeado a berbeadoi jogkor 
gyakorldja hozzajarulasa alapjan elozetesen megallapodtak. Ha valamelyik munka nem 
kesziil el, vagy hibas, kesedelmes teljesitest rogzitenek az atadas-atveteli jegyzdkonyvben, 
a berbeszamitas osszeget az el nem vegzett, vagy hibas teljesites ertekevel csokkenteni kell.

5. Szerzodo felek megallapodnak, hogy a Berio a munkalatokat kifogastalan allapotban 
koteles elvegezni. A munkalatokkal kapcsolatban a Berbeadonak, valamint harmadik 
szemelynek okozott karokert a Berio tartozik felelosseggel.

Elszamolas idotartama, modja, teljesites igazolasa

6. A felek megallapodnak abban, hogy - az 5. pontban rogzitett feltetelek maradektalan 
teljesiilese eseten - a berbeszamitas netto osszeget a Berio altal a felujitasi munkalatokrol 
kiallitott szamla benyujtasat kovetoen a Berbeado altal kiallitott utalvanyrendelet kiallitasat 
koveto honaptol havonta, a berleti jogviszony fennallasa alatt a helyiseg berleti dijaba. 
honapon keresztiil., - Ft netto berleti dij osszegeig beszamitjak. A berleti dijba nem 
szamit bele az AFA es a koziizemi es kiilon szolgaltatasi dijak. A berbeszamitas mindaddig 
tart, amig a Berbeado a Berlonek a jelen megallapodas 2. pontjaban szereplo, a felek altal 
kolcsonosen megallapitott osszeget teljes egeszeben be nem szamitotta.

7. A koltsegek beszamitasanak feltetelei a kovetkezok:
az Ingatlanszolgaltatasi Iroda az elvegzett munkakat jegyzdkonyvben leigazolja,
a Berio a berlemenyben elvegzett munkalatok osszegerol a berbeado szervezet 3. 
pontban szereplo berlemeny-ellenorzesi jegyzokonyv felvetelet koveto 15 napon belul 
szamlat nyujt be a Berbeado neveben eljaro Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt- 
hez az alabbiak szerint:

Vevo neve: Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat

Vevo szekhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
a Berio altal kiallitott altalanos forgalmi adomentes szamla eseten a berbeszamitas a 
berleti dij netto dsszegevel szemben lehetseges,
szamla kiallitasara nem jogosult Berio eseten az engedelyezett felujitasi munkakhoz 
sziikseges vasarolt anyagokrol es szolgaltatasokrol a Budapest VIII. keriilet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat nevere szolo szamlakat nyujt be az elszamolashoz, 
szamla kiallitasara jogosult Berio esten a Berio tovabbszamlazza az elvegzett es a 
leigazolt munkarol az osszeget a Budapest VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
reszere,
a benyujtott szamlaknak a szamviteli es ado jogszabalyoknak meg kell felelniiik.
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Berio tudomasul veszi, hogy amennyiben a fent felsorolt felteteleket nem teljesiti, a 
berbeszamitas lehetoseget elvesziti. Berio tudomasul veszi, hogy a berbeszamitasi idoszak 
a szamla kiallitasat kovetoen kezdodik meg.

8. A szamviteli es ado jogszabalyoknak megfeleld szamla hataridoben tortend benyujtasat 
kovetoen a Berbeadd az 6. pontban megjelolt honapra vonatkozd berbeszamitassal lefedett 
berleti dijat egyosszegben, a kovetkezo havi szamlaval egyidejuleg kiildi meg a Berio 
reszere. A Berio ezt kovetoen a berbeszamitas idotartamara, a berbeszamitas levonasa utan 
fennmaradt osszegnek megfeleld berleti dij szamlat kap havonta. A Berbeadd altal eloirt 
havi berleti dij es a Berio altal a targyhoban beszamitando bsszeg kiilonbozetet koteles a 
Berio a berleti szerzodesben szereplo hataridoig megfizetni.

Szerzodesszeges

9. Amennyiben a Berio vallalt munkakat
a.) nem vegzi el a 3. pontban foglalt hataridoben,
b.) a 3. pontban foglalt hatarido letelte elott nem keri a hatarido modositasat 

meltanyolhato indokok alapjan
c.) szerzodesben foglalt tartalommal vegzi el
d.) nem nyujtja be a 7. pontban foglalt szamlat

szerzodesben foglaltakat megszegi.

10. Amennyiben a berbeszamitas idotartama alatt a helyiseg utani berleti dij tartozas merteke 
eleri a harom havi - tenylegesen (a berbeszamitas hianyaban) fizetendo - berleti dijat, a 
berbeszamitasbol meg fennmaradd osszegre a berbeszamitas megszuntetheto, es az arra 
igenyelhetd beszamitast vagy megteritest a berbeaddi jogkor gyakorldja jogosult elbiralni.

A szerzodes megszunesenek, megszuntetesenek esetei

11. Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Berio berleti jogviszonya a beszamithato 
koltsegenek berbeszamitas utjan val6 megteriilese elott megszunik, a helyiseg berebe meg 
be nem szamitott osszegre a volt berlo vagy jogutodja nem tarthat igenyt, kiveve, ha a 
berleti jogviszonyt un. rendes felmondassal a berbeadd szervezet sziinteti meg, vagy a 
berleti szerzodes megsziintetesere kozos megegyezessel a berbeadd kezdemenyezesere 
keriil sor.

Ha a berleti jogviszony megsziintetesere azert keriil sor, mert a Berio a helyiseget 
megvasarolja, az erteknovelo beruhazasokkal kapcsolatban a nem lakas celjara szolgald 
helyisegek elidegeniteserol szdlo onkormanyzati rendeletben foglaltak alapjan kell eljami.

12. A berleti jogviszony berbeadd altali rendes felmondassal torteno megsziintetese, vagy a 
kozos megegyezessel torteno megsziintetese eseten a meg el nem szamolt osszeget 
Berbeadd jogosult visszatartani, amig a Berio a helyiseget vissza nem adja a Berbeadd 
birtokaba, tovabba jogosult az el nem szamolt, kifizetesre varo osszegbol a berlo esetleges 
tartozasait levonni.

13. Ha a berleti jogviszony megsziintetesere azert keriil sor, mert a Berlo a helyiseget 
megvasarolja, az erteknovelo beruhazasokkal kapcsolatban a nem lakas celjara szolgald 
helyisegek elidegeniteserol szold onkormanyzati rendeletben foglaltak alapjan kell eljami.

14. Berbeadd kikoti, hogy a megallapodasban rogzitett feltetelek megszegese eseten a Berlo a 
berbeszamitasi igenyet nem ervenyesitheti.

Egyeb feltetelek

15. Jelen szerzodes mddositasara felek kozos akarata eseten csak irasban keriilhet sor.
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16. Jelen megallapodasban nem szabalyozott esetekben a Ptk. es a vonatkozo rendelkezesek 
az iranyadoak.

17. Jelen m egall apod as harom (4) eredeti peldanyban kesziilt es harom (4) oldalbol all.

18. A szerzodo felek jelen megallapodast elolvastak, az abban foglaltakat megertettek, es mint 
akaratukkal mindenben megegyezot jovahagyolag alairtak.

Budapest, 2022........................ Budapest, 2022........................

a Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat 

berbeado megbizasabol eljaro 
Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 

Novaczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgato

NEV 
UGYVEZETO NEVE 

iigyvezetd

Jogi szempontbol ellenjegyzem: 
Budapest, 2022.............................

dr. Sajtos Csilla 
jegyzd neveben es megbizasabol

[....]
[jogi irodavezeto/aljegyzo]

Fedezet:................................................Budapest, 2021........................
Penziigyileg ellenjegyzem:

Horich Szilvia 
gazdasagi vezeto

Melleklet:
1 . Ingatlanszolgaltatasi Iroda berbeszamitasi javaslata
2 szamu hatarozat



16. sz. melleklet

Osszefoglalo a benyiijtando ajanlat formai es tartalmi kovetelmenyeirol

Az ajanlatot az ajanlattevo/ jogi szemely/szervezet kepviseloje minden oldalon kezjegyevel koteles 
ellatni. Az ajanlatnak folyamatos sorszamozassal kell rendelkeznie.

A boritekon a kovetkezo szoveget kell feltuntetni:

„ Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor utca 46. foldszint U/4. helyiseg berbevetele ”

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

Az ajanlat tartalmat a kovetkezo sorrendben kell osszefuzni:
1. Jelentkezesi lap (1. vagy 2. sz. melleklet)
2. Ajanlati osszesito (3. sz. melleklet)
3. Egyeni vallalkozoi nyilvantartasrol szolo okirat (egyeni vallalkozas eseten)
4. Eredeti, 30 napnal nem regebbi hiteles cegkivonat vagy vegzes a szervezet bejegyzeserol (jogi 

szemely/szervezet eseten)
5. Alairasi cimpeldany eredeti peldanya vagy masolata (jogi szemely/szervezet eseten)
6. A Ptk. eloirasai szerinti bizonyito ereju meghatalmazas, amennyiben az ajanlatot nem a ceg 

kepviseloje irja ala
7. Palyazati dokumentacio megvasarlasarol szolo beveteli penztarbizonylat masolata
8. Ajanlati biztositek befizeteserol szolo igazolas masolata
9. Nyilatkozat vegelszamolasrol, csodeljarasrol, felszamolasrol, vegrehajtasi eljarasrol (4. sz. 

melleklet)
10. Nyilatkozat a palyazati feltetelek elfogadasarol, szerzodeskotesrol, ingatlanszerzesi kepessegrol, 

ajanlati kotottsegrol (5. sz. melleklet)
11. Nyilatkozat ado es addk modjara behajthatd koztartozasrol; Kiiroval szemben fennallo tartozasrol 

(6. sz. melleklet)
12. NAV igazolasa arrol, hogy nem all fenn koztartozasa.
13. Helyi ado igazolas (beszerezhetd: Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatala 1082 Budapest, Baross u.

63-67. II. em.)
14. Berbeadoval szemben fennallo tartozas igazolasa (beszerezhetd: JGK Zrt. 1083 Budapest, Or u.

8.1. 35. szoba)
15. Nyilatkozat penziigyi alkalmassagrol (7. sz. melleklet)
16. Nyilatkozat a bankszamlaszamrol (8. sz. melleklet)
17. Nyilatkozat a szervezet atlathatosagarol (9. sz. melleklet)
18. Amennyiben szukseges, tovabbi okiratok a szervezet atlathatosaganak igazolasara
19. A berleti szerzodessel kapcsolatos eszrevetelek, modositasi javaslatok (11 .sz. melleklet)
20. Berbeszamitasi kerelem (13. sz. melleklet)
21. Berbeszamitashoz szukseges teteles koltsegvetes (14. sz. melleklet)




