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P Á L Y Á Z A T I  H I R D E T M É N Y  
 
A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. I. em.), mint a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet 
"felszámolás alatt" (székhelye: 9900 Körmend, Rákóczi utca 32., cégjegyzékszám.: 18-02-000128, 
adószám: 10046144-2-18, statisztikai számjele: 10046144-6419-122-18, a továbbiakban: Eladó) 
Fővárosi Törvényszék 20.Fpk.01-15-000559/5. számú végzésével kijelölt felszámolója,  

 
n y i l v á n o s  p á l y á z a t i  f e l h í v á s  

 
útján értékesíteni kívánja a Budapest, XX. kerület, belterület 172934. hrsz. alatt felvett ingatlannak 
az Eladó tulajdonát képező: 

 
Cím: Budapest 
Ingatlan helyrajzi szám: 172934  
Tulajdoni hányad: 1/1 
Ingatlan címe: 1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 73. „felülvizsgálat alatt” 
Művelési ág: kivett vendéglő, udvar 
Alapterület: 354 m2 
Tulajdoni lap III. részébe bejegyzett terhek: 
- Elővásárlási jog Pesterzsébet Önkormányzata javára (III/11 rovat) 
- A Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” javára bejegyzett jelzálogjogok illetve önálló 

zálogjog 60.000.000,- Ft és járulékai, 10.000.000,- Ft és járulékai, továbbá 60.000.000,- Ft és 
járulékai erejéig (III/13,15 és 16 rovatok) 

 
Az Eladó tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 
1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 38. §-ának (4) bekezdése alapján, az Eladó ingatlanán és egyéb 
vagyontárgyain fennálló elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a 
visszavásárlási és vételi jog, valamint a zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik, azaz az 
ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre. 
 
Az ingatlan Budapest XX. kerületében található, az ingatlan körüli utcák vegyes beépítésűek és 
hasznosításúak, több kisebb kereskedelmi egységgel, kisebb telephelyekkel, társasházakkal és csalási 
házakkal. A telek 354 m2 térmértékű, szabályos téglalap alakú, utcafrontja dél-keleti irányba tájolt. A 
telek sík felszínű, valamennyi oldala felől épülettel vagy kerítéssel határolt, szinte a teljes 
alapterülete beépítésre került. A telken egy U alakú épület van, amely a fedett udvart fogja közre. Az 
ingatlanon belülre bevezetésre került minden közmű (villany, víz, gáz és szennyvíz). Az ingatlan az 
érvényben lévő HÉSZ (26/2015) szerint Vt-H/Lk2 övezetbe tartozik, melyre 60%-os beépíthetőség, 
7,5 méteres építménymagasság, minimum 30% zöldfelületi előírás vonatkozik. Ajánlattevőnek 
tudomásul kell vennie, hogy az ingatlan jogszabályoknak meg nem felelő beépítéséből eredő 
hatósági eljárásokat saját költségére és veszélyére le kell folytatnia és ugyanígy neki kell eleget 
tennie az esetleges kötelezéseknek. 
 
Az épület földszintes, betonsávos alapozású, pontos építési éve nem ismert, szerkezetét tekintve kb. 
60-70 éve épülhetett. Az épület teteje fa fedélszék, cserép héjalással, falazata vakolt, terméskővel 
burkolt tégla falazat, a vízszintes teherhordó szerkezetek vasbeton gerendásak, szigetelése nincs. Az 
épület központi fűtésű, a melegvizet villanybojler szolgáltatja. Az épület redukált alapterülete347,57 
m2, a pinceszint redukált területe 90,09 m2, a földszint redukált alapterülete pedig 257, 48 m2. Az 
épület jelenlegi kialakítását 1999-ben nyerte el és azóta étteremként működik. Ekkor az U alak által 
közrefogott udvart beépítették (polikarbonát kupolával). A földszinten a vendégtár és a konyha, a 
pinceszinten öltözők, raktárak és az előkészítők találhatóak. A főbejárat az utcáról nyílik. A belső tér 



4 

 

terméskő burkolattal ellátott, az udvaron kis medencében teknősök élnek. Az épület felülvizsgálata, 
karbantartása nem történt meg, erősen használt állapotú, a pinceszinti lábazatokon vizesedés 
figyelhető meg. Ajánlattevőnek ezen körülményeket tudomásul kell vennie és magának kell 
megvizsgálni az épület statikai, műszaki szerkezetét, állékonyságát és felmérni a szükséges felújítási 
és karbantartási munkálatokat. A berendezések nem képezik az Eladó tulajdonát. 
 
Az Eladó tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ingatlanra vonatkozóan az Eladó 2019. december 31-
ig terjedő határozott időtartamra bérleti szerződést kötött, amely alapján a bérlő vendéglátóipari 
egységként (étteremként) üzemelteti az ingatlant, amelynek részeként élő állatok (teknősök) 
tartására került kialakításra az ingatlan. Az ajánlattevőnek ajánlatában ki kell jelentenie, hogy 
tudomásul veszi, hogy a bérleti szerződésbe az Eladó, mint bérbeadó jogutódjaként belép, továbbá 
tudomásul veszi és elfogadja annak feltételeit. 
 
A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján a felszámolónak környezeti teherről nincs 
tudomása.  
 
Becsérték: 58.600.000,- Ft (ötvennyolcmillió-hatszázezer forint) 
Minimálár: 58.600.000,- Ft (ötvennyolcmillió-hatszázezer forint) 
Ajánlati biztosíték: 1.958.000,- Ft (egymillió-kilencszázötvennyolcezer forint) 
 
Az ingatlan első alkalommal kerül meghirdetésre. Az ingatlan becsértéke és minimálára a 237/2009. 
(X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján került meghatározásra, amely szerint a minimálár a 
becsérték 100%-a. 
 
Az ajánlatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: 
https://eer.gov.hu/palyazat/__________________ 
 
Az ajánlatok benyújtásának kezdő időpontja: a pályázati felhívás Cégközlönyben történt 
megjelenését követő 16. nap 9 óra 00 perc.  
 
Az ajánlatok benyújtásának határideje: a pályázati felhívás Cégközlönyben történt megjelenését 
követő 32. nap 12 óra 00 perc. 
 
Az ingatlan, a Tájékoztató, az Adásvételi Szerződés és a Dokumentáció megtekintése: 
 
A hirdetmény terjedelmi korlátaira tekintettel, az Eladó az EÉR rendszeren teszi közzé a Nyilvános 
Pályázati Hirdetményt és Tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató), amely tartalmazza a részletes 
pályázati feltételeket és az Ingatlan rendezetlen jogi és természetbeni státuszával kapcsolatos 
problémákat, valamint az Ingatlan állapotának ismertetését, továbbá amelynek részét képezi a 
nyertes ajánlattevővel kötendő adásvételi szerződés is (a továbbiakban: Adásvételi Szerződés). A 
Tájékoztató, az Adásvételi Szerződés, valamint az Ingatlanra vonatkozó iratok, bérleti szerződések (a 
továbbiakban: Dokumentáció) megtekinthetőek a jelen hirdetmény Cégközlönyben történt 
megjelenését követő munkanaptól, az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárát megelőző 
munkanapig, munkanapokon 10:00 és 15:00 óra között, az Eladó székhelyén, a 1071 Budapest, 
Damjanich u. 11-15. félemelet alatt. Az időpontot három munkanappal előzetesen egyeztetni kell. A 
Dokumentációt egyszerre egy ajánlattevő, legfeljebb két képviselője vagy meghatalmazottja 
tekintheti meg, amennyiben a Tájékoztató mellékletét képező titoktartási nyilatkozatot aláírták. 
 
Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:  
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A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték befizetése az Eladó Magyar Takarék Bank 
Zrt-nél vezetett 50440016-10018510 számú bankszámlájára (a közlemény rovatban fel kell tüntetni: 
„ajánlati biztosíték Budapest, Kossuth utca”). Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban 
az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az ajánlat beadásakor feltöltésre kerül a befizetést igazoló 
dokumentum és az ajánlati biztosíték összege az ajánlatok benyújtására irányadó határidőig 
jóváírásra kerül az Eladó bankszámláján. Az ajánlati biztosíték határidőben történt jóváírásának 
hiányában az ajánlat érvénytelen. Az Eladó az ajánlati biztosíték átutalása kapcsán, az esetleges 
felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos 
hivatkozásokat nem fogad el és felelősséget nem vállal. 
 
Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:  
 
Az ajánlati biztosíték befizetését a felszámoló az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő 
lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró ajánlattevőt az eljárásból kizárja, az átutalt ajánlati 
biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 
munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, úgy a nyertes ajánlattevő 
ajánlatának elfogadásával, az Adásvételi Szerződés létrejön és a nyertes ajánlattevő által megfizetett 
ajánlati biztosíték a létrejött szerződés tekintetében foglalónak minősül. A nem nyertes ajánlattevők 
részére, az Eladó az ajánlati biztosítékot az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon 
belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevő abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a 
nyertes ajánlattevő érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes ajánlattevő a 
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.  
 
A szerződéskötés határideje:  
 
Az ajánlat Eladó általi elfogadásával, a nyertes ajánlattevő és az Eladó között az Adásvételi Szerződés 
létrejön, továbbá a megfizetett ajánlati biztosíték foglalónak minősül. Az ajánlat elfogadásával 
létrejött Adásvételi Szerződés írásba foglalására az ajánlat elfogadásától számított 15 napon belül 
kerül sor.  
 
Vételár megfizetésének módja, határideje:  
 
A nyertes ajánlattevő köteles az ajánlati biztosítékot (foglalót) meghaladó vételárat a 
szerződéskötésre meghatározott határidőben megkötött Adásvételi Szerződésben meghatározottak 
szerint, az Adásvételi Szerződés írásba foglalásától számított legfeljebb 60 napon belül banki 
átutalással megfizetni az Eladó részére. Ha a nyertes ajánlattevő ezt elmulasztja, úgy az Adásvételi 
Szerződésben meghatározottak szerint, a foglalónak minősülő ajánlati biztosíték összegét elveszti. 
 
Részletfizetési lehetőség: nincs 
 
Az Ingatlan átvételének módja, határideje:  
 
Az ingatlan birtokának átruházására úgy kerül sor, hogy az Eladó és a nyertes ajánlattevő közösen 
értesítik a bérlőt arról, hogy az ingatlan tulajdonosának személyében jogutódlás következett be, 
amely alapján, a nyertes ajánlattevő lép be a bérbeadó jogutódjaként a bérleti szerződésbe. 
 
17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12. § (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:  
 
Ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel 
rendelkező jogi személyek (továbbiakban: ajánlattevő) tehetnek, akikkel szemben nem áll fent a 
Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, 49/B. § (5) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, 

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
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illetve a 49/G. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség. Az Eladóval 
szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. A felszámoló az 
ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az 
érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál kizárólagos szempont az ajánlati ár 
nagysága. Az ajánlatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. A 
felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő pályázat 
esetén) nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az 
érdekelteket. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az 
értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Eladó 
kellékszavatosságot nem vállal. Az ajánlattevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos 
közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik 
személyeknél, illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételárának 
kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni azzal, hogy amennyiben 
szükséges, az Eladó meghatalmazást ad ehhez az ajánlattevő képviselője részére. Az ajánlattevő 
tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez, továbbá 
az ingatlan jogi és természetben helyzetének rendezéséhez szükséges eljárásokat maga köteles 
lefolytatni, a saját költségére. 
 
A nyertes ajánlattevő az ajánlatához, annak megtételétől számított 60 napig kötve van. A szerződés 
megkötésének feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő az EÉR rendszer üzemeltetője részére az 
elfogadott vételár 1%-a + ÁFA mértékű díjat az EÉR feltételekben meghatározott módon és 
határidőben megfizesse (ezen jutalék nem képezi részét a vételárnak). Az adásvételi szerződés 
szerkesztésével és ellenjegyzésével a Felek az Eladó által kijelölt ügyvédet bízzák meg és az 
elfogadott vételár 1%-a + ÁFA összegű megbízási díjat a nyertes ajánlattevőnek kell megfizetnie. 
 
Az általános forgalmi adó fizetésére vonatkozó szabályok:  
 
Az általános forgalmi adó megállapítása a szerződéskötéskör hatályos jogszabályok alapján történik 
azzal, hogy a jelen hirdetményben megjelölt becsérték, a minimálár és a pályázó által ajánlott vételár 
az általános forgalmi adót nem tartalmazza. Az ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXVII. törvény 86. § (1) bekezdés alapján mentes az általános forgalmi adó fizetési 
kötelezettség alól. 
 
Az Eladó hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleményei:  
 
A pályázat lebonyolítására a Cstv., a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, a 17/2014. (II. 3.) Korm. 
rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata az irányadó. 
 
Az ajánlatot az EÉR rendszerre történő feltöltéssel, a Tájékoztató 1. sz. melléklete szerinti 
szövegezéssel, írásban, cégszerűen aláírtan kell benyújtani és az ajánlatnak az alábbiakat kell 
tartalmaznia:  
 

- az ajánlattevő nevét, azonosító adatait (természetes személynél név, születési név, lakcím, 
anyja neve, születési hely és időpont; jogi személynél név, székhely, cégjegyzékszám, 
képviselő neve), 

- az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy vele szemben nem áll fenn a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) 
bekezdéseiben, 49/B. § (5) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) 
bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség, 

- a megvásárolni kívánt ingatlan megjelölését,  
- az általános forgalmi adót nem tartalmazó vételár egyértelmű megjelölését, 
- az ajánlat benyújtásától számított 60 napos ajánlati kötöttség vállalására vonatkozó 
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nyilatkozatot, 
- annak igazolását, hogy az ajánlati biztosíték összege a jelen ajánlattételi felhívásban foglaltak 

szerint határidőben megfizetésre került, 
- annak kijelentését, hogy az ajánlattevő vételi ajánlata megtétele előtt a Dokumentációt, 

illetve a közhiteles nyilvántartások adatait, valamint az ingatlan állapotát, jogi helyzetét és 
terheit áttanulmányozta, megvizsgálta és ennek alapján teljes mértékben tisztában van az 
ingatlan állapotával, terheivel, jellemzőivel és értékével, 

- annak tudomásul vételét, hogy az ingatlan jogszabályoknak meg nem felelő beépítéséből 
eredő hatósági eljárásokat az ajánlattevőnek saját költségére és veszélyére le kell folytatnia 
és ugyanígy neki kell eleget tennie az esetleges kötelezéseknek, 

- annak kijelentését, hogy az ajánlattevő tudomásul vette és elfogadta, hogy a felépítmények, 
koruk, műszaki állapotuk, a karbantartások és felújítások hiánya miatt felújításra és 
karbantartásra szorulnak, mellyel kapcsolatban ajánlattevő kijelenti, hogy vételi ajánlatának 
megtétele előtt az épület statikai, műszaki állapotát felülvizsgálta és ennek alapján teszi meg 
ajánlatát, 

- annak tudomásul vételét hogy az Eladó bérleti szerződést kötött az ingatlanra, amelybe a 
nyertes ajánlattevő a bérbeadó jogutódjaként belép és gyakorolja a bérbeadó jogait és 
teljesíti kötelezettségeit, 

- annak kijelentését, hogy az ajánlattevő az EÉR-en közzétett Tájékoztatót és mellékleteit, 
valamint az Adásvételi Szerződést és a Dokumentációt megismerte és az azokban foglaltakat 
ajánlata benyújtásával magára nézve kötelezőnek elfogadja, 

- annak tudomásul vételét, hogy az ajánlat Eladó általi elfogadásával az Adásvételi Szerződés a 
nyertes ajánlattevő és az Eladó között létrejön és a megfizetett ajánlati biztosíték foglalónak 
minősül, 

- az ajánlattevő kötelezettségvállalását arra, hogy az Adásvételi Szerződést ajánlat 
elfogadásától számított 15 napos határidőn belüli írásba foglalja és hogy ennek 
előfeltételeként az ajánlattevő feltételen kötelezettséget vállal arra, hogy az EÉR rendszer 
üzemeltetője részére az elfogadott vételár 1%-a + ÁFA mértékű díjat az EÉR feltételekben 
meghatározott módon és határidőben megfizeti, 

- a vételárnak a szerződéskötéstől számított 60 napon belüli megfizetésére vonatkozó 
kötelezettségvállalást azzal, hogy amennyiben erre az Adásvételi Szerződésben foglaltak 
szerint nem vagy nem teljes egészében kerül sor, az Eladó elállhat az Adásvételi Szerződéstől, 
amely esetben a nyertes Ajánlattevő a foglalót elveszíti és nem léphet fel igénnyel sem az 
Eladóval, sem a felszámolóval szemben, 

- annak tudomásul vételét, hogy az Ingatlan a kellékszavatosság Eladó általi kizárásával kerül 
értékesítésre, 

- az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a vételárat a jelen hirdetményben, a Tájékoztatóban, 
annak mellékleteiben, a Dokumentációban, az Adásvételi Szerződésben foglalt 
kötelezettségek, az ingatlan állapota, annak saját maga által történt megismerése, valamint a 
kötelezettségek átvállalásának ismeretében és mérlegelésük alapján állapította meg, 

- az Adásvételi Szerződés írásba foglalásával az Eladó és a nyertes Ajánlattevő az Eladó által 
kijelölt ügyvédet bízzák meg, melynek a vételár 1 %-a + ÁFA összegű ügyvédi munkadíját az 
ajánlattevő viseli, 

- annak elfogadását, hogy a Tájékoztatóban megadott adatokat Eladó legjobb tudása szerint 
állította össze, ennek ellenére előfordulhatnak tévedések, melyekért sem a felszámolóval, 
sem az Eladóval szemben semminemű igényt érvényesíteni nem lehet. 

- annak kijelentését, hogy az ingatlan állapotát felmérte, a rendelkezésre álló véleményeket, 
határozatokat, a közhiteles és hatósági nyilvántartásokat, valamint a teljes Dokumentációt 
megismerte, beleértve a bontási kötelezettségeket és annak költségét is,  

- az általa ajánlott vételárat a jelenleg fennálló állapot, a rendezetlen jogi és természetbeni 
helyzet, a rossz műszaki állapot ismerete alapján és az átvállalt kötelezettségek ismeretében 
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állapította meg és sem a felszámolóval, sem az Eladóval szemben semmilyen jogcímen, 
semminemű igénye nincs. 

 
Érvényes ajánlathoz, az EÉR rendszeren keresztül az alábbi dokumentumokat kell feltölteni: 
 

− cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat és a cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási 
címpéldányát (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját),  

− természetes személy esetén a személyi igazolvány és a lakcímkártya másolatát, 

− az ajánlati biztosíték határidőben történt megfizetésének igazolását, 
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIIII. törvény 25. §-a alapján, 
Pesterzsébet Önkormányzatot törvényen alapuló elővásárlási jog illeti meg. További elővásárlásra 
jogosultról a felszámolónak nincs tudomása. A törvényen alapuló elővásárlásra jogosult kivételével, a 
felszámoló által nem ismert további esetleges elővásárlási jogosultak joggyakorlása érdekében, a 
felszámoló felhívja a figyelmüket arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok 
benyújtási határidejéig írásban kell bejelenteniük. Az elővásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános 
pályázati eljárás keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár 
ismeretében, a felszámoló felhívására, a vételi szándékról írásbeli nyilatkozatot tesznek. Az Eladó 
felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében 
elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során vagy azt követően, az Eladó 
felhívásának kézhezvételét követő 10 napon belül írásban tehetik meg. Az elővásárlási jog 
gyakorlására vonatkozó nyilatkozat elmaradása vagy határidőn túli megtétele esetén az Eladó úgy 
tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak.  
 
A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn. 
 
Az Eladó úgy tekinti, hogy az ajánlattevők a pályázati feltételeket az ajánlatok benyújtásával 
tudomásul veszik és elfogadják. 
 

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” Eladó  
képviseletében eljáró Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. felszámoló 

Pataki Péter felszámolóbiztos 
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1. A pályáztatás alapelvei 
 
Az értékesítés során alkalmazandó eljárásban a versenysemlegesség és a verseny tisztasága 
követelményének maradéktalanul érvényesülnie kell. A pályázat lebonyolítása és a pályázaton való 
részvétel során alkalmazandó jogszabályok: 
 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.); 

• a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: 
Cstv.); 

• a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó 
részletes szabályokról, továbbá a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 
19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Ért.); 

• a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 
17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EÉR); 

• a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a 
továbbiakban: Hpt.); 

• környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény; 

• a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről 
szóló 106/1995 (IX. 8.) Korm. rendelet; 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban: Info tv.) 
 

1.1.  Az esélyegyenlőség elve 
 
Az értékesítési eljárásban az egyes eljárási cselekmények, ajánlatok értékelése során hozott döntés 
és a szerződések előkészítése tekintetében az Eladó köteles biztosítani, az Ajánlattevő pedig 
tiszteletben tartani a verseny tisztaságát. Az Eladónak biztosítania kell az esélyegyenlőséget az 
Ajánlattevők számára. 
 
Az Eladó az értékesítési eljárás során valamennyi Ajánlattevő számára egyenlő esélyt biztosít az 
ajánlat megtételéhez szükséges információk megszerzése és a pályáztatás során az alkalmazott 
feltételek tekintetében. Az Eladó a pályázat tartalmát úgy határozza meg, hogy annak alapján az 
Ajánlattevők megfelelő ajánlatot tehessenek és a szabályszerűen, időben benyújtott ajánlatok 
összehasonlíthatóak legyenek. 
 

1.2. A nyilvánosság elve 
 
Minden Ajánlattevőnek joga van az értékesítésre meghirdetett Ingatlanra vonatkozó valamennyi, az 
Eladó által biztosított információhoz hozzáférni. Pályázati eljárás során az Eladó köteles a 
pályázatban résztvevő Ajánlattevők számára a teljes nyilvánosságot biztosítani a pályázati anyag 
megismerése, a vételi ajánlatok értékelési feltételei és az eredményhirdetés tekintetében. 
 

1.3. A titoktartás elve 
 
Az információszolgáltatás nem sérthet bank- és üzleti titokra és személyiségi jogra vonatkozó 
rendelkezést, továbbá nem sértheti a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi 
rendelkezkezéseket. Ajánlattevő a tudomására jutott minden információt, tényt bizalmasan, üzleti 
és banktitokként kezel. A banktitkot, üzleti titkot - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 
szóló törvény és a Polgári törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően - megtartja, harmadik 
személynek nem szolgáltatja ki, illetve harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé. A 

http://uj.jogtar.hu/#lbj0id14642669547703986
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/#lbj0id1464267099058e4f9
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birtokába jutott üzleti vagy banktitkot - az Eladó hozzájárulása nélkül - időbeli korlátozás nélkül 
köteles megtartani. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha az információ 
kiszolgáltatására jogszabály kötelezi. Az Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy felelős minden olyan 
kárért, amely a titoktartási kötelezettség megszegéséből ered. Az Ajánlattevő a megismert adatokat 
kizárólag saját ajánlatának elkészítéséhez használja fel. Az Ajánlattevő kötelezettséget vállal azért, 
hogy a titoktartási kötelezettségét alkalmazottaival és közreműködőivel szemben is érvényesíti, és 
tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségéből eredő károkért is helytállni köteles.  
 

1.4. A rendelkezés elve  
 
A pályázati eljárás folyamán az Eladó a pályázati feltételeket, az eljárás és az elbírálás módját nem 
változtathatja meg, kivéve: 
 

• ha ezt a jogát a jelen pályázati kiírásban kifejezetten fenntartotta, 

• ha a pályázatok benyújtási határidejét hosszabbította meg, 

• nem minősül a pályázat megváltoztatásának a pályázat eredménytelennek, vagy érvénytelennek 
nyilvánítása. 

 
Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak sikertelensége esetén az EÉR rendelet 
szerint, eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az Ajánlattevők tudomásul veszik, hogy ez esetben 
az Eladóval szemben semmiféle kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthetnek. 
 

2. Az Ingatlan bemutatása 
 
Jelen tájékoztató mellékletét képezi az ingatlan tulajdoni lapjának másolata, a térképmásolat és az 
alaprajzok. 
 
Az értékesítendő ingatlan adatai és bemutatása 

 
Ingatlan helyrajzi szám: : Budapest XX. kerület, belterület 172934. hrsz. 
Tulajdoni hányad: 1/1 
Ingatlan címe: 1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 73. „felülvizsgálat alatt” 
Művelési ág: kivett vendéglő, udvar 
Alapterület: 354 m2 
Tulajdoni lap III. részébe bejegyzett terhek: 
- Elővásárlási jog Pesterzsébet Önkormányzata javára (III/11 rovat) 
- Törlés alatt állnak a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” javára bejegyzett 

jelzálogjogok illetve önálló zálogjog 60.000.000,- Ft és járulékai, 10.000.000,- Ft és járulékai, 
továbbá 60.000.000,- Ft  és járulékai erejéig (III/13,15 és 16 rovatok) 

 
Az Eladó tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 
1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 38. §-ának (4) bekezdése alapján, az Eladó ingatlanán és egyéb 
vagyontárgyain fennálló elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a 
visszavásárlási és vételi jog, valamint a zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik, azaz az 
ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre. 
 
Az ingatlan Budapest XX. kerületében található, az ingatlan körüli utcák vegyes beépítésűek és 
hasznosításúak, több kisebb kereskedelmi egységgel, kisebb telephelyekkel, társasházakkal és csalási 
házakkal. A telek 354 m2 térmértékű, szabályos téglalap alakú, utcafrontja dél-keleti irányba tájolt. A 
telek sík felszínű, valamennyi oldala felől épülettel vagy kerítéssel határolt, szinte a teljes 
alapterülete beépítésre került. A telken egy U alakú épület van, amely a fedett udvart fogja közre. Az 
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ingatlanon belülre bevezetésre került minden közmű (villany, víz, gáz és szennyvíz). Az ingatlan az 
érvényben lévő HÉSZ (26/2015) szerint Vt-H/Lk2 övezetbe tartozik, melyre 60%-os beépíthetőség, 
7,5 méteres építménymagasság, minimum 30% zöldfelületi előírás vonatkozik. Ajánlattevőnek 
tudomásul kell vennie, hogy az ingatlan jogszabályoknak meg nem felelő beépítéséből eredő 
hatósági eljárásokat saját költségére és veszélyére le kell folytatnia és ugyanígy neki kell eleget 
tennie az esetleges kötelezéseknek. 
 
Az épület földszintes, betonsávos alapozású, pontos építési éve nem ismert, szerkezetét tekintve kb. 
60-70 éve épülhetett. Az épület teteje fa fedélszék, cserép héjalással, falazata vakolt, terméskővel 
burkolt tégla falazat, a vízszintes teherhordó szerkezetek vasbeton gerendásak, szigetelése nincs. Az 
épület központi fűtésű, a melegvizet villanybojler szolgáltatja. Az épület redukált alapterülete347,57 
m2, a pinceszint redukált területe 90,09 m2, a földszint redukált alapterülete pedig 257, 48 m2. Az 
épület jelenlegi kialakítását 1999-ben nyerte el és azóta étteremként működik. Ekkor az U alak által 
közrefogott udvart beépítették (polikarbonát kupolával). A földszinten a vendégtár és a konyha, a 
pinceszinten öltözők, raktárak és az előkészítők találhatóak. A főbejárat az utcáról nyílik. A belső tér 
terméskő burkolattal ellátott, az udvaron kis medencében teknősök élnek. Az épület felülvizsgálata, 
karbantartása nem történt meg, erősen használt állapotú, a pinceszinti lábazatokon vizesedés 
figyelhető meg. Ajánlattevőnek ezen körülményeket tudomásul kell vennie és magának kell 
megvizsgálni az épület statikai, műszaki szerkezetét, állékonyságát és felmérni a szükséges felújítási 
és karbantartási munkálatokat. A berendezések nem képezik az Eladó tulajdonát. 
 
Az Eladó tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ingatlanra vonatkozóan az Eladó bérleti szerződést 
kötött, amelybe a nyertes ajánlattevő a bérbeadó jogutódjaként belép, megilletik a bérbeadó jogai 
és terhelik a kötelezettségei. 
 
Az ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXVII. törvény 86. § (1) bekezdés 
j) pontja alapján mentes az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség alól. 
 

F I G Y E L E M F E L H Í V Á S !  
 

Az Eladó az Ingatlan tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A Tájékoztatóban 
megadott adatokat Eladó legjobb tudása szerint állította össze, ennek ellenére előfordulhatnak 
adminisztrációs tévedések, melyekért sem a felszámolóval, sem az Eladóval szemben semminemű 
igény nem érvényesíthető. 
 
Az ingatlan a megtekintett állapotnak megfelelően, a kellékszavatosság kizárásával, továbbá a 
környezeti terhek rendezésével kapcsolatos felelősség nyertes Ajánlattevő általi átvállalásával kerül 
értékesítésre. 
 
Az Ajánlattevő vételi ajánlata kialakításakor nem hagyatkozhat az Eladó állításaira, ezektől 
függetlenül kell szerződési akaratát és az ajánlott vételárat kialakítania. Az Ajánlattevő köteles a 
meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, 
továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél illetve hatóságoknál, bíróságoknál az 
ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni 
és teljeskörűen megvizsgálni. Az Eladó az Ajánlattevő kérésére egyes adatok megismeréséhez 
meghatalmazást ad. Az Ajánlattevő köteles maga mérlegelni az értékesítésre kerülő vagyonelem 
forgalmi értékét és jogi helyzetét, továbbá köteles ajánlata kialakításakor figyelembe venni az Adós 
felelősségkorlátozását, amely az Adós gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnésére figyelemmel 
lényeges szerződési feltétel. 
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A meghirdetett ingatlan a megismert állapotnak megfelelően, a kellékszavatosság kizárásával 
kerülnek értékesítésre, továbbá a nyertes Ajánlattevő köteles az ingatlant terhelő, bármely korábbi 
használó által okozott környezetvédelmi kötelezettségek átvállalására. Ezen feltételeket a jelen 
Tájékoztató mellékletét képező adásvételi szerződés tartalmazza, továbbá ezeket a feltételekről az 
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. Ajánlattevőnek a Tájékoztató mellékletét képező 
vételi ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy mindezen feltételeket megismerte és magára nézve 
kötelezőnek elfogadja. 

 
3. Ajánlattétel  

 
3.1. A Dokumentáció és az Adásvételi szerződés kötelező megismerése 
 
A pályázaton érvényes ajánlatot csak az a pályázó tehet, aki az ajánlat benyújtását megelőzően a 
Dokumentációt a megismeri, az Ingatlant megtekinti és a Tájékoztató mellékletét képező Adásvételi 
szerződés rendelkezéseit a megismerését követően vételi ajánlatában magára nézve kötelezőnek 
ismeri el. 
 
A Tájékoztató, az Adásvételi Szerződés, valamint az Ingatlanra vonatkozó iratok (a továbbiakban: 
Dokumentáció) megtekinthetőek a jelen hirdetmény Cégközlönyben történt megjelenését követő 
munkanaptól, az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárát megelőző munkanapig, 
munkanapokon 10:00 és 15:00 óra között, az Eladó székhelyén, a 1071 Budapest, Damjanich u. 11-
15. félemelet alatt. Az időpontot három munkanappal előzetesen egyeztetni kell. A Dokumentációt 
egyszerre egy ajánlattevő, legfeljebb két képviselője vagy meghatalmazottja tekintheti meg, 
amennyiben a titoktartási nyilatkozatot aláírták.  
 
3.2. Az ajánlatok tartalma 
 
Ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel 
rendelkező jogi személyek (továbbiakban: ajánlattevő) tehetnek, akikkel szemben nem áll fent a 
Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, 49/B. § (5) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, 
illetve a 49/G. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség. 
 
A pályázat lebonyolítására a Cstv., a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, a 17/2014. (II. 3.) Korm. 
rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata az irányadó. 
 
Az ajánlatot az EÉR rendszerre történő feltöltéssel, a Tájékoztató 1. sz. melléklete szerinti 
szövegezéssel, cégszerűen aláírtan kell benyújtani és az ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:  
 
 

- az ajánlattevő nevét, azonosító adatait (természetes személynél név, születési név, lakcím, 
anyja neve, születési hely és időpont; jogi személynél név, székhely, cégjegyzékszám, 
képviselő neve), 

- az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy vele szemben nem áll fenn a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) 
bekezdéseiben, 49/B. § (5) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) 
bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség, 

- a megvásárolni kívánt ingatlan megjelölését,  
- az általános forgalmi adót nem tartalmazó vételár egyértelmű megjelölését, 
- az ajánlat benyújtásától számított 60 napos ajánlati kötöttség vállalására vonatkozó 

nyilatkozatot, 
- annak igazolását, hogy az ajánlati biztosíték összege a jelen ajánlattételi felhívásban foglaltak 

szerint határidőben megfizetésre került, 
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- annak kijelentését, hogy az ajánlattevő vételi ajánlata megtétele előtt a Dokumentációt, 
illetve a közhiteles nyilvántartások adatait, valamint az ingatlan állapotát, jogi helyzetét és 
terheit áttanulmányozta, megvizsgálta és ennek alapján teljes mértékben tisztában van az 
ingatlan állapotával, terheivel, jellemzőivel és értékével, 

- annak tudomásul vételét, hogy az ingatlan jogszabályoknak meg nem felelő beépítéséből 
eredő hatósági eljárásokat az ajánlattevőnek saját költségére és veszélyére le kell folytatnia 
és ugyanígy neki kell eleget tennie az esetleges kötelezéseknek, 

- annak kijelentését, hogy az ajánlattevő tudomásul vette és elfogadta, hogy a felépítmények, 
koruk, műszaki állapotuk, a karbantartások és felújítások hiánya miatt felújításra és 
karbantartásra szorulnak, mellyel kapcsolatban ajánlattevő kijelenti, hogy vételi ajánlatának 
megtétele előtt az épület statikai, műszaki állapotát felülvizsgálta és ennek alapján teszi meg 
ajánlatát, 

- annak tudomásul vételét hogy az Eladó bérleti szerződést kötött az ingatlanra, amelybe a 
nyertes ajánlattevő a bérbeadó jogutódjaként belép és gyakorolja a bérbeadó jogait és 
teljesíti kötelezettségeit, 

- annak kijelentését, hogy az ajánlattevő az EÉR-en közzétett Tájékoztatót és mellékleteit, 
valamint az Adásvételi Szerződést és a Dokumentációt megismerte és az azokban foglaltakat 
ajánlata benyújtásával magára nézve kötelezőnek elfogadja, 

- annak tudomásul vételét, hogy az ajánlat Eladó általi elfogadásával az Adásvételi Szerződés a 
nyertes ajánlattevő és az Eladó között létrejön és a megfizetett ajánlati biztosíték foglalónak 
minősül, 

- az ajánlattevő kötelezettségvállalását arra, hogy az Adásvételi Szerződést ajánlat 
elfogadásától számított 15 napos határidőn belüli írásba foglalja és hogy ennek 
előfeltételeként az ajánlattevő feltételen kötelezettséget vállal arra, hogy az EÉR rendszer 
üzemeltetője részére az elfogadott vételár 1%-a + ÁFA mértékű díjat az EÉR feltételekben 
meghatározott módon és határidőben megfizeti, 

- a vételárnak a szerződéskötéstől számított 60 napon belüli megfizetésére vonatkozó 
kötelezettségvállalást azzal, hogy amennyiben erre az Adásvételi Szerződésben foglaltak 
szerint nem vagy nem teljes egészében kerül sor, az Eladó elállhat az Adásvételi Szerződéstől, 
amely esetben a nyertes Ajánlattevő a foglalót elveszíti és nem léphet fel igénnyel sem az 
Eladóval, sem a felszámolóval szemben, 

- annak tudomásul vételét, hogy az Ingatlan a kellékszavatosság Eladó általi kizárásával kerül 
értékesítésre, 

- az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a vételárat a jelen hirdetményben, a Tájékoztatóban, 
annak mellékleteiben, a Dokumentációban, az Adásvételi Szerződésben foglalt 
kötelezettségek, az ingatlan állapota, annak saját maga által történt megismerése, valamint a 
kötelezettségek átvállalásának ismeretében és mérlegelésük alapján állapította meg, 

- az Adásvételi Szerződés írásba foglalásával az Eladó és a nyertes Ajánlattevő az Eladó által 
kijelölt ügyvédet bízzák meg, melynek a vételár 1 %-a + ÁFA összegű ügyvédi munkadíját az 
ajánlattevő viseli, 

- annak elfogadását, hogy a Tájékoztatóban megadott adatokat Eladó legjobb tudása szerint 
állította össze, ennek ellenére előfordulhatnak tévedések, melyekért sem a felszámolóval, 
sem az Eladóval szemben semminemű igényt érvényesíteni nem lehet. 

- annak kijelentését, hogy az ingatlan állapotát felmérte, a rendelkezésre álló véleményeket, 
határozatokat, a közhiteles és hatósági nyilvántartásokat, valamint a teljes Dokumentációt 
megismerte, beleértve a bontási kötelezettségeket és annak költségét is,  

- az általa ajánlott vételárat a jelenleg fennálló állapot, a rendezetlen jogi és természetbeni 
helyzet, a rossz műszaki állapot ismerete alapján és az átvállalt kötelezettségek ismeretében 
állapította meg és sem a felszámolóval, sem az Eladóval szemben semmilyen jogcímen, 
semminemű igénye nincs. 
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Érvényes ajánlathoz, az EÉR rendszeren keresztül az alábbi dokumentumokat kell feltölteni: 
 

− cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat és a cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási 
címpéldányát (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját),  

− természetes személy esetén a személyi igazolvány és a lakcímkártya másolatát, 

− az ajánlati biztosíték határidőben történt megfizetésének igazolását. 
 
Az Eladó úgy tekinti, hogy az Ajánlattevők a fenti feltételeket az ajánlatok benyújtásával elfogadják 
és tudomásul veszik. 
 
3.3. Ajánlati biztosíték 
 
A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték befizetése az Eladó Magyar Takarék Bank 
Zrt-nél vezetett 11500119-10000908 számú bankszámlájára (a közlemény rovatban fel kell tüntetni: 
„ajánlati biztosíték Budapest, Lenkei utca”). Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban 
az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az ajánlat beadásakor feltöltésre kerül a befizetést igazoló 
dokumentum és az ajánlati biztosíték összege az ajánlatok benyújtására irányadó határidőig 
jóváírásra kerül az Eladó bankszámláján. Az ajánlati biztosíték határidőben történt jóváírásának 
hiányában az ajánlat érvénytelen. Az Eladó az ajánlati biztosíték átutalása kapcsán, az esetleges 
felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos 
hivatkozásokat nem fogad el és felelősséget nem vállal. 
 
Az ajánlati biztosíték befizetését a felszámoló az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő 
lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró Ajánlattevőt az eljárásból kizárja, az átutalt ajánlati 
biztosítékot visszautalja.  
 
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül 
visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, úgy a nyertes Ajánlattevő ajánlatának elfogadásával, 
az Adásvételi Szerződés létrejön és a nyertes Ajánlattevő által megfizetett ajánlati biztosíték a 
létrejött szerződés tekintetében foglalónak minősül. A nem nyertes Ajánlattevők részére, az Eladó az 
ajánlati biztosítékot az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az 
ajánlati biztosítékot az Ajánlattevő abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes Ajánlattevő 
érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt 
határidőben nem fizeti meg.  
 

4. Ajánlatok értékelése 
 

4.1. Érvényesség megállapítása 
 
A beérkezett ajánlatok érvényességét illetve érvénytelenségét az Eladó állapítja meg az EÉR 
rendeletben megszabott határidőben, amely döntéséről közleményt tesz közzé az EÉR felületén. Az 
Eladó felállítja az Ajánlattevők közötti sorrendet, és megállapítja, hogy a jogszabályi előírások alapján 
szükséges-e online ártárgyalást tartani, elővásárlásra jogosult személyt megkeresni, vagy más eljárási 
cselekményt végezni.  
 
Az érvényes és eredményes elektronikus értékesítés esetén, a közlemény tartalmazza a nyertes 
ajánlat összegét, a nyertes Ajánlattevő azonosító számát, a szerződéskötés dátumát, továbbá azt a 
tényt, hogy a szerződés a nyertes Ajánlattevővel kerül megkötésre, vagy elővásárlási jog 
jogosultjának megkeresése szükséges. 
 
Érvénytelen a pályázat, ha: 
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• olyan Ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton, 

• az ajánlat nem felel meg a jelen felhívásban vagy a jogszabályokban foglaltaknak, 

• az ajánlati árat nem egyértelműen határozták meg, vagy azt más ajánlatához kötötték, 

• az ajánlati biztosíték nem került megfizetésre a jelen Tájékoztatóban meghatározott módon 
és határidőben; 

• a hirdetményben és a Tájékoztatóban foglaltaknak mindenben megfelelő pénzügyi biztosíték 
meglétét nem igazolták, 

• az EÉR rendelet 15.§ (1) bekezdésében meghatározott esetekben. 
 
Az érvénytelenné vagy eredménytelenné nyilvánítás esetén az Eladó megteszi az intézkedéseket a 
megismételt értékesítésre, az újabb értékesítési hirdetményt az előző hirdetmény ügyszámán teszi 
közzé. 
 

4.2. Ajánlatok értékelése, ártárgyalás 
 
Az Eladó az ajánlatokat az ajánlati árak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az 
érvénytelen ajánlatokat. A nyertes Ajánlattevő kiválasztásánál kizárólagos szempont az ajánlati ár 
(ajánlott vételár) nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában 
legfeljebb 10%-al eltérő ajánlat esetén) nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR 
rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent 
értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné 
nyilvánítható. 
 
Ha a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti pályázati ártárgyalás feltételei fennállnak, akkor a pályázat 
nyertesének azonnali megállapítása helyett az EÉR az elektronikus ártárgyalás lebonyolítását is 
biztosítja, oly módon, hogy az Eladó az EÉR által létrehozott üzenet útján a legmagasabb és az ettől 
legfeljebb 10%-kal alacsonyabb árajánlatot adó Ajánlattevőket a licitzárást követően értesíti az 
online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról, és arról, hogy az eddigi legmagasabb 
érvényes árajánlatuk azon automatikusan részt vesz, továbbá, hogy módjuk van 
az ártárgyalásra megadott időtartamon belül az árajánlatukat emelni. 
 
A pályázat értékeléséről szóló jegyzőkönyvet az Eladó az EÉR rendszerbe feltölti. Az Ajánlattevő az 
értékesítési eljárás lezárását követően - érvényes és eredményes értékesítés esetén - elektronikus 
értesítést kap arról, hogy nyertes lett-e vagy nem, és hogy sor kerül-e a legjobb ajánlatot tevők 
között egy második értékesítési fordulóra, illetve ártárgyalásra, és ha igen, az ezzel kapcsolatos 
tudnivalókról. Amennyiben az Ajánlattevő nyertes lett, de van elővásárlásra jogosult, akkor ennek 
tényét is tartalmazza az elektronikus értesítés. Ha van elővásárlásra jogosult és az elővásárlási joggal 
rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, a felszámoló elektronikus értesítés mellett postai úton is 
értesíti a nyertes Ajánlattevőt a szerződéskötéssel és a vagyontárgy átvételével kapcsolatos 
tennivalóiról, a vételár még hátralévő részének megfizetéséről, valamint a vevő esetleges 
mulasztásainak jogkövetkezményeiről. 
 

4.3. Eredménytelen pályázat 
 
Eladó az alábbi esetekben eredménytelennek minősíti a pályázatot: 
 

• a kitűzött időpontig egyetlen ajánlat sem érkezett, vagy az ajánlatok értékelésre alkalmatlanok, 
hiányosak, érvénytelenek, 

• a beérkezett pályázatok egyike sem tartalmaz az Eladó számára elfogadható vételár ajánlatot. 
 

http://uj.jogtar.hu/
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A pályázat esetleges eredménytelenségéről Eladó az EÉR Rendszeren közzétett közlemény útján 
értesíti az Ajánlattevőket. 
 

5. Szerződéskötés és hatósági eljárás 
 
Az ajánlat Eladó általi elfogadásával, a nyertes Ajánlattevő és az Eladó között az Adásvételi Szerződés 
létrejön, továbbá a megfizetett ajánlati biztosíték foglalónak minősül. Az ajánlat elfogadásával 
létrejött Adásvételi Szerződés írásba foglalására az ajánlat elfogadásától számított 15 napon belül 
kerül sor. A nyertes Ajánlattevő az ajánlatához, annak megtételétől számított 60 napig kötve van. Az 
ajánlati kötöttség megsértése esetében az Eladó jogosult az Ajánlattevővel szemben érvényesíteni 
mindazon kárt, amely az ajánlati kötöttség megszegése miatt az Eladót éri.  
 
Az Adásvételi Szerződés megkötésének feltétele az Eladó által elfogadott vételár 1%-ának megfelelő 
jutalék (17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pont) megfizetése az EÉR rendszer 
üzemeltetője számára és ennek igazolása az Eladó számára azzal, hogy ezen jutalék nem része a 
vételárnak. Az Adásvételi Szerződés írásba foglalásával az Eladó és a nyertes Ajánlattevő az Eladó 
által kijelölt ügyvédet bízzák meg, melynek a vételár 1 %-a + ÁFA összegű ügyvédi munkadíját az 
Ajánlattevő viseli. 
 
Az Adásvételi Szerződés megkötésének esetleges meghiúsulása esetén a további Ajánlattevőkkel 
szemben ajánlattételi kötöttség, illetve tárgyalásfolytatási kötelezettség nem terheli az Eladót. 
 

5.1. Vételár megfizetésének módja, határideje 
 
A nyertes Ajánlattevő köteles az ajánlati biztosítékot (foglalót) meghaladó vételárat az Adásvételi 
Szerződésben meghatározottak szerint, az Adásvételi Szerződés írásba foglalásától számított 
legfeljebb 60 napon belül banki átutalással megfizetni az Eladó részére. Ha a nyertes Ajánlattevő ezt 
elmulasztja, úgy az Eladó elállási jogot gyakorolhat az Adásvételi Szerződésben meghatározottak 
szerint és a foglalónak minősülő ajánlati biztosíték összegét elveszti.  
 

5.2. Tulajdonjog átszállása, birtokátruházás 
 
Az Eladó a vételár teljes megfizetéséig tulajdonjogát fenntartja. Az Ingatlan tulajdonjoga a teljes 
vételár Eladó bankszámláján történt jóváírás napján száll át a nyertes Ajánlattevőre (zárónap). A 
Dokumentáció átadására a teljes vételár megfizetését követő 8 (nyolc) napon belül kerül sor. Az 
iratok egy – amennyiben rendelkezésre áll – eredeti példányban kerülnek átadásra iratjegyzék, 
illetőleg átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján. Az ingatlan birtokba adására oly módon kerül sor, hogy 
az Eladó és a nyertes ajánlattevő tájékoztatják a bérlőt az ingatlan tulajdonosának személyében (és 
ezzel a bérbeadó személyében) bekövetkezett jogutódlásról. 
 

5.3. Elővásárlási jog 
 
Tekintettel arra, hogy az ingatlan osztatlan közös tulajdonban áll, a tulajdonostársat a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény 5:81. § (1) bekezdése alapján, törvényen alapuló 
elővásárlási jog illeti meg. További elővásárlásra jogosultról a felszámolónak nincs tudomása.  
 
Az elővásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános pályázati eljárás keretein belül gyakorolhatják oly 
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében, a felszámoló felhívására, a vételi 
szándékról írásbeli nyilatkozatot tesznek. A törvényen alapuló elővásárlásra jogosultak kivételével, a 
további esetleges elővásárlási jogosultak joggyakorlása érdekében, a felszámoló felhívja a 
figyelmüket arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig 
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írásban kell bejelenteniük. Az Eladó felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § 
(3) bekezdése értelmében elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során vagy azt 
követően, az Eladó felhívásának kézhezvételét követő 10 napon belül írásban tehetik meg. Az 
elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat elmaradása vagy határidőn túli megtétele esetén 
az Eladó úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak. 
 

5.4. Egyéb rendelkezések 
 
Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak sikertelensége esetén, bármelyik 
szakaszában, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen jogcímen sem az 
Eladóval, sem Eladóval, sem annak képviseletében eljáró személlyel szemben semmilyen jogcímen 
igény nem érvényesíthető. 
  
Az Eladó úgy tekinti, hogy az Ajánlattevők a Tájékoztatóban, a Dokumentációban, a hirdetményben 
és az Adásvételi szerződésben írt feltételeket az ajánlatok benyújtásával tudomásul vették és 
elfogadták. 

 
Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” Eladó 

képviseletében Pataki Péter felszámolóbiztos  
a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. felszámoló megbízásából 
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5. s z .  m e l l é k l e t  
 

V é t e l i  a j á n l a t  
pályázati felhíváshoz 

 
Ajánlattevő adatai: 
 

 
A Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” pályázattal érintett Ingatlanának adatai: 

 
Helyrajzi szám: Budapest, belterület 172934 
Értékesítésre kerülő tulajdoni hányad: 1/1 
Ingatlan postai címe: 1203 Budapest, Kossuth u. 73. „felülvizsgálat alatt” 
Művelési ág: kivett vendéglő, udvar 
Alapterület: 354 m2 

 
Alulírott ajánlattevő, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. felszámoló által képviselt Körmend és 
Vidéke Takarékszövetkezet Zrt. „f.a.” Eladó tulajdonában lévő fenti Ingatlan megvásárlására az EÉR rendszeren 
keresztül vételi ajánlatot teszek, az alábbi általános forgalmi adót nem tartalmazó vételáron: 
 

……………………………..,- Ft, azaz ………………………………………………………. forint. 
 
A vételi ajánlatommal kapcsolatban az alábbiakat jelentem ki: 
 
1. Kijelentem, hogy velem szemben nem áll fenn a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, 49/B. § (5) 

bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok 
vagy összeférhetetlenség. 

2. Vállalom az ajánlat benyújtásától számított 60 napos ajánlati kötöttséget. 
3. Kijelentem, hogy az ajánlati biztosíték összegét megfizettem és ennek igazolását az ajánlatomhoz 

csatolom. 
4. Vételi ajánlatom megtétele előtt a Dokumentációt, illetve a közhiteles nyilvántartások adatait, valamint az 

ingatlan állapotát, jogi helyzetét és terheit áttanulmányoztam, megvizsgáltam és ennek alapján teljes 
mértékben tisztában vagyok az ingatlan állapotával, terheivel, jellemzőivel és értékével. 

5. Tudomásul veszem, hogy az ingatlan jogszabályoknak meg nem felelő beépítéséből eredő hatósági 
eljárásokat az nekem kell saját magam költségére és veszélyére lefolytatnom és ugyanígy nekem 
magamnak kell eleget tenni az esetleges kötelezéseknek. 

6. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a felépítmények, koruk, műszaki állapotuk, a karbantartások és 
felújítások hiánya miatt felújításra és karbantartásra szorulnak, mellyel kapcsolatban kijelentem, hogy 
vételi ajánlatom megtétele előtt az épület statikai, műszaki állapotát felülvizsgálta és ennek alapján 
teszem meg ajánlatomat és vállalom a szükséges munkálatok elvégzését saját költségemre. 

7. Kijelentem, hogy a Dokumentáció részét képező bérleti szerződést megismertem. Tudomásul veszem, 
hogy az Eladó bérleti szerződést kötött az ingatlanra, amelybe a nyertes ajánlattevő a bérbeadó 
jogutódjaként belép és gyakorolja a bérbeadó jogait és teljesíti kötelezettségeit. 

8. Kijelentem, hogy az ingatlan állapotát felmértem, a rendelkezésre álló véleményeket, határozatokat, a 
közhiteles és hatósági nyilvántartásokat, valamint a teljes Dokumentációt megismertem, beleértve a 
bontási kötelezettségeket és azok költségét is. 

9. Kijelentem, hogy az EÉR-en közzétett Tájékoztatót és mellékleteit, valamint az Adásvételi Szerződést és a 
Dokumentációt megismertem és az azokban foglaltakat ajánlatom benyújtásával magamra nézve 
kötelezőnek elfogadom. 

10. Tudomásul veszem, hogy az ajánlatom Eladó általi elfogadásával az Adásvételi Szerződés közöttem és az 

Jogi személy Természetes személy 

Cégnév:  Név:  

Székhely:  Lakcím:  

Képviselő neve:  Anyja neve:  

Cégjegyzékszám:  Születési hely és idő:  

Bankszámlaszám:  Bankszámlaszám:  

Telefonszám:  Telefonszám:  

Telefax szám:  Telefax szám:  

E-mail cím:  E-mail cím:  



2 / 3 

Eladó között létrejön és a megfizetett ajánlati biztosíték foglalónak minősül. 
11. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az Adásvételi Szerződést az ajánlatom elfogadásától számított 15 napos 

határidőn belüli írásba foglalom és hogy ennek előfeltételeként az EÉR rendszer üzemeltetője részére az 
elfogadott vételár 1%-a + ÁFA mértékű díjat az EÉR feltételekben meghatározott módon és határidőben 
megfizetem. 

12. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a vételárat a szerződéskötéstől számított 60 napon belüli megfizetem 
azzal, hogy amennyiben erre az Adásvételi Szerződésben foglaltak szerint nem vagy nem teljes egészében 
kerül sor, az Eladó elállhat az Adásvételi Szerződéstől, amely esetben a foglalót elveszítem és nem 
léphetek fel igénnyel sem az Eladóval, sem a felszámolóval szemben. 

13. Tudomásul veszem, hogy az Ingatlan a kellékszavatosság Eladó általi kizárásával kerül értékesítésre. 
14. Kijelentem, hogy a vételárat a hirdetményben, a Tájékoztatóban, annak mellékleteiben, az Adásvételi 

Szerződésben és a Dokumentációban foglalt kötelezettségek, az ingatlan állapota, annak megismerése 
alapján állapította meg. 

15. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az Adásvételi szerkesztésével az Eladó által kijelölt ügyvédet bízom 
meg, melynek a vételár 1 %-a + ÁFA összegű ügyvédi munkadíját viselem. 

16. Tudomásul veszem, hogy a Tájékoztatóban, mellékleteiben és a Dokumentációban megadott adatokat 
Eladó legjobb tudása szerint állította össze, ennek ellenére előfordulhatnak tévedések, melyekért sem a 
felszámolóval, sem az Eladóval szemben semminemű igényt érvényesíteni nem lehet. 

17. Kijelentem, hogy az általam ajánlott vételárat a jelenleg fennálló állapot, a rendezetlen jogi és 
természetbeni helyzet, a rossz műszaki állapot ismerete alapján és az átvállalt kötelezettségek 
ismeretében állapítottam meg és sem a felszámolóval, sem az Eladóval szemben semmilyen jogcímen, 
semminemű igényem nincs. 

 
Ajánlatomhoz, az EÉR rendszeren keresztül az alábbi dokumentumokat csatolom: 
 

− cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat és a cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási 
címpéldányát (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját),  

− természetes személy esetén a személyi igazolvány és a lakcímkártya másolatát, 

− az ajánlati biztosíték határidőben történt megfizetésének igazolását, 
 
Budapest, 2019. …………………….………… hó …..….nap 
 
 
 

............................................................. 
Ajánlattevő (cégszerű) aláírása 

 
Természetes személy ajánlattevő esetén tanúk: 
 

1. Aláírás:      2. Aláírás: 
 
Név nyomtatva:    Név nyomtatva: 
 
Lakcím:      Lakcím: 

 



 

6 .  s z .  m e l l é k l e t  
T I T O K T A R T Á S I  N Y I L A T K O Z A T  

pályázati felhíváshoz 
Ajánlattevő adatai: 

 
A Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” pályázattal érintett Ingatlanának adatai: 

Helyrajzi szám: Budapest, belterület 172934 
Értékesítésre kerülő tulajdoni hányad: 1/1 
Ingatlan postai címe: 1203 Budapest, Kossuth u. 73. „felülvizsgálat alatt” 
Művelési ág: kivett vendéglő, udvar 

 
Alulírott Ajánlattevő, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-
920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. I. em.), mint felszámoló által képviselt 
Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet "felszámolás alatt" (székhelye: 9900 Körmend, Rákóczi utca 
32., cégjegyzékszám.: 18-02-000128, adószám: 10046144-2-18, statisztikai számjele: 10046144-
6419-122-18) tulajdonában lévő Ingatlan eszmei illetőség tekintetében kiírt nyilvános pályázat 
vonatkozásában az alábbi nyilatkozatot teszem: 

1. Titoktartás 
Alulírott Ajánlattevő kijelentem, hogy az Eladótól kapott tájékoztatás szerint a Körmend és Vidéke 
Takarékszövetkezet "felszámolás alatt" irodájában megtekintendő Dokumentáció üzleti és 
banktitoknak minősül, így a Dokumentációt, valamint annak részleteit, illetve a Dokumentáció 
kapcsán tudomásunkra jutott minden információt bizalmasan kezelek, azt nem hozom harmadik 
személy tudomására. A jelen rendelkezések megsértéséből okozott károkért kárfelelősséget vállalok. 
Kötelezettséget vállalok továbbá, hogy a titoktartási kötelezettséget az alkalmazottaimmal és egyéb 
közreműködőimmel szemben is érvényesítem, és tudomásul veszem, hogy ezen kötelezettségem 
megszegéséből eredő károkért helytállási kötelezettség terhel a felszámoló és az Eladó irányában. 

2. Pályázati feltételek elfogadása 
Alulírott Ajánlattevő kijelentem, hogy a "Nyilvános Pályázati Hirdetmény és Tájékoztató" valamint 
mellékletei és a Dokumentáció tartalmát ismerjük, a pályázatra vonatkozó feltételeket elfogadjuk, és 
nyertes pályázat esetén magunkra nézve feltétel nélkül kötelezőnek ismerjük el, beleértve az 
Adásvételi szerződést is. Tudomásul veszem továbbá, hogy az EÉR rendszeren benyújtandó 
ajánlatunkra az Eladó részéről érkező elfogadó nyilatkozattal az Adásvételi szerződés az ott 
meghatározott tartalommal létrejön és a befizetett ajánlati biztosíték foglalónak minősül. 
 
Budapest, 2019. ……………… hó …….nap 
 
 

............................................................. 
Ajánlattevő (cégszerű) aláírása 

Magánszemély esetén tanúk: 
1. Aláírás:      2. Aláírás: 

Név nyomtatva:    Név nyomtatva: 
Lakcím:      Lakcím: 

Gazdasági társaság Magánszemély 

Cégnév:  Név:  

Székhely:  Lakcím:  

Képviselő neve:  Anyja neve:  

Cégjegyzékszám:  Születési hely és 
idő: 

 

Bankszámlaszám:  Bankszámlaszám:  

Telefonszám:  Telefonszám:  

E-mail cím:  E-mail cím:  













PÁLYÁZAT
Budapest, Kossuth Lajos u. 73. szám alatti ingatlan

 Becsérték: 58 600 000 Ft
 Minimálár: 58 600 000 Ft

 Eljárás ügyszáma: 20. Fpk. 01-15-000559
 Az eljárás linkje:

https://eer.gov.hu/palyazat/P1683839

Pályázat kezdete: 2019. június 21. 09 óra 00 perc
Pályázat vége: 2019. július 8. 12 óra 00 perc

Értékesítő (felszámoló) neve: Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló
Nonprofit Kft.
Székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.
Cégjegyzékszáma: 01-09-920128

Adós cég neve: Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet "f.a."
Székhelye: 9900 Körmend, Rákóczi utca 32.
Cégjegyzékszáma: 18-02-000128

Helpdesk: ugyfelszolgalat@eer.gov.hu
Észrevételek az EÉR működésével, fejlesztésével kapcsolatban: ugyfelszolgalat@eer.gov.hu

eer.gov.hu

https://eer.gov.hu/palyazat/P1683839
https://eer.gov.hu
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LEÍRÁS

Az ingatlan első alkalommal kerül meghirdetésre. Az ingatlan
becsértéke és minimálára a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
4. § (2) bekezdése alapján került meghatározásra, amely
szerint a minimálár a becsérték 100%-a. Az ingatlan Budapest
XX. kerületében található, az ingatlan körüli utcák vegyes
beépítésűek és hasznosításúak, több kisebb kereskedelmi
egységgel, kisebb telephelyekkel, társasházakkal és csalási
házakkal. A telek 354 m2 térmértékű, szabályos téglalap alakú,
utcafrontja dél-keleti irányba tájolt. A telek sík felszínű,
valamennyi oldala felől épülettel vagy kerítéssel határolt,
szinte a teljes alapterülete beépítésre került. A telken egy U
alakú épület van, amely a fedett udvart fogja közre. Az
ingatlanon belülre bevezetésre került minden közmű (villany,
víz, gáz és szennyvíz). Az ingatlan az érvényben lévő HÉSZ
(26/2015) szerint Vt-H/Lk2 övezetbe tartozik, melyre 60%-os
beépíthetőség, 7,5 méteres építménymagasság, minimum
30% zöldfelületi előírás vonatkozik. Ajánlattevőnek tudomásul
kell vennie, hogy az ingatlan jogszabályoknak meg nem felelő
beépítéséből eredő hatósági eljárásokat saját költségére és
veszélyére le kell folytatnia és ugyanígy neki kell eleget tennie
az esetleges kötelezéseknek.

Az épület földszintes, betonsávos alapozású, pontos építési
éve nem ismert, szerkezetét tekintve kb. 60-70 éve
épülhetett. Az épület teteje fa fedélszék, cserép héjalással,
falazata vakolt, terméskővel burkolt tégla falazat, a vízszintes
teherhordó szerkezetek vasbeton gerendásak, szigetelése
nincs. Az épület központi fűtésű, a melegvizet villanybojler
szolgáltatja. Az épület redukált alapterülete347,57 m2, a
pinceszint redukált területe 90,09 m2, a földszint redukált
alapterülete pedig 257, 48 m2. Az épület jelenlegi kialakítását
1999-ben nyerte el és azóta étteremként működik. Ekkor az U
alak által közrefogott udvart beépítették (polikarbonát
kupolával). A földszinten a vendégtár és a konyha, a
pinceszinten öltözők, raktárak és az előkészítők találhatóak. A
főbejárat az utcáról nyílik. A belső tér terméskő burkolattal
ellátott, az udvaron kis medencében teknősök élnek. Az
épület felülvizsgálata, karbantartása nem történt meg, erősen
használt állapotú, a pinceszinti lábazatokon vizesedés
figyelhető meg. Ajánlattevőnek ezen körülményeket
tudomásul kell vennie és magának kell megvizsgálni az épület
statikai, műszaki szerkezetét, állékonyságát és felmérni a
szükséges felújítási és karbantartási munkálatokat. A
berendezések nem képezik az Eladó tulajdonát.

1. TÉTEL

KIVETT VENDÉGLŐ, UDVAR - üzlethelyiség



Budapest, Kossuth Lajos u. 73. szám alatti ingatlan

3

Az Eladó tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ingatlanra
vonatkozóan az Eladó 2019. december 31-ig terjedő
határozott időtartamra bérleti szerződést kötött, amely
alapján a bérlő vendéglátóipari egységként (étteremként)
üzemelteti az ingatlant, amelynek részeként élő állatok
(teknősök) tartására került kialakításra az ingatlan. Az
ajánlattevőnek ajánlatában ki kell jelentenie, hogy tudomásul
veszi, hogy a bérleti szerződésbe az Eladó, mint bérbeadó
jogutódjaként belép, továbbá tudomásul veszi és elfogadja
annak feltételeit.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és
természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.)
Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján a felszámolónak
környezeti teherről nincs tudomása. 

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

Település Budapest
 Terület 354 m²

Állapot átlagos
Tehermentes nem
Terhek leírása - Elővásárlási jog Pesterzsébet Önkormányzata javára
(III/11 rovat) - A Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” javára
bejegyzett jelzálogjogok illetve önálló zálogjog 60.000.000,- Ft és járulékai,
10.000.000,- Ft és járulékai, továbbá 60.000.000,- Ft és járulékai erejéig
(III/13,15 és 16 rovatok)

 Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

JELLEMZŐK

Cím 1201 Budapest, Kossuth Lajos utca 73..
Fekvése belterület
Helyrajzi szám 172934
Becsérték 58 600 000 Ft

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI EGYÉB ADATOK

Az ingatlan terhei - Elővásárlási jog Pesterzsébet Önkormányzata javára
(III/11 rovat) - A Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” javára
bejegyzett jelzálogjogok illetve önálló zálogjog 60.000.000,- Ft és járulékai,
10.000.000,- Ft és járulékai, továbbá 60.000.000,- Ft és járulékai erejéig
(III/13,15 és 16 rovatok)
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