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2020.El.XV.C.47/36. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

„a Budapest Környéki Törvényszék 1146 Budapest, Thököly út 97-101. szám alatti 

épületében büfé üzemeltetésére” 

 

A Kiíró neve: Budapest Környéki Törvényszék 

Címe: 1146 Budapest, Hungária körút 179-187. 

Levelezési címe: 1590 Budapest, Pf. 225. 

Telefon: +36 1 885 6014 

Kapcsolattartó: Dr. Lehoczki Emese mb. osztályvezető 

E-mail címe: lehoczkie@birosag.hu 

 

 

1. A pályázati felhívás tárgya 

A Budapest Környéki Törvényszék az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Ávtv.) 24. 

§ (1) bekezdése, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) 

Korm. rendelet (Vhr.) 4. §-a alapján nyilvános versenyeztetés keretében egyfordulós 

pályázatot hirdet a 1146 Budapest, Thököly út 97-101. szám alatti, a vagyonkezelésében 

lévő, a Budapest Környéki Törvényszék bizonyos főosztályai és a Budakörnyéki  

Járásbíróság elhelyezéséül szolgáló ingatlanban található, összesen kb. 37,27 m2 

alapterületű munkahelyi büfé bérletére (üzemeltetésére) 2022. szeptember 1. napjától 

2023. július 15. napjáig tartó határozott időtartamra. A helyiség alaprajza az 1. 

mellékletben található. 

A büfé két helyiségből áll, egy kiszolgáló területből, mely kb. 28,8 m2 alapterületű, és egy 

raktárból, mely kb. 8,47 m2 alapterületű. A helyiség külön villanyórával felszerelt, a 

melegvízellátás bojlerről biztosított. Külön almérő biztosított az áram- és vízfogyasztás 

mérésére. Telefoncsatlakozó található a helyiségben. A büfé bemutatására a Pályázók 

kérésére előzetes egyeztetés alapján munkanapokon, a Kiíró munkarendjében kerül sor. 

Az üzemeltetés megkezdésének tervezett időpontja: 2022. szeptember 1. napja. Nyertes 

Pályázó ezen időponttal köteles megnyitni a büfét. 

 

2. A bérlettel kapcsolatos feltételek, követelmények 

2.1. A büfé nyitvatartási ideje munkanapokon, hétfőtől péntekig 7.30-tól 16.00 óráig, 

ennél kedvezőtlenebb üzemeltetést a Pályázó nem vállalhat. 

 

2.2. Az épületben tárgyalótermek működnek, így Pályázó bizonyos mennyiségű  

ügyfélforgalommal (havi 2100-2400 fő) számolhat, mely a kitűzött tárgyalások számának 

függvényében változhat. 

 

2.3. A Pályázó által ajánlott bérleti díj nem lehet kevesebb, mint bruttó 33.210 Ft/hó. 
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2.4. A Kiíró rezsidíj-hozzájárulás címén m2 arányosan  

havi bruttó 54.455 Ft díjat kér. A rezsidíj nem tartalmazza az elektromos áram, víz díját, 

melyet a nyertes Pályázó a büfé saját mérőórája szerint fizet. 

 

2.5. A büfé üzemeltetéséhez a Budapest Környéki Törvényszék által biztosított 

berendezési és felszerelési tárgyak ismertetését a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az 

üzemeltetéshez szükséges további gépek, berendezések beszerzése a nyertes Pályázó 

feladata.  

 

2.6. A büfé üzemeltetéséhez szükséges személyzetet a Pályázónak kell biztosítania. A 

Pályázónak rendelkeznie kell legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a büfé üzemeltetéséért 

felelős és megfelelő szakképesítéssel, vendéglátóipari vagy kereskedelmi középfokú 

végzettséggel rendelkezik, és nincs olyan ok, amely ezen személy hatósági erkölcsi 

bizonyítványának kiadását nem teszi lehetővé. 

 

2.7. A nyertes Pályázónak kell beszereznie az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági 

engedélyeket. 

 

2.8. A Kiíró részéről elvárás, hogy a nyertes Pályázó biztosítsa a bankkártyával történő 

fizetési lehetőséget is. 

 

3. A pályázat benyújtásának módja és helye 

3.1. A pályázatot géppel írott formában, magyar nyelven, a mellékletekkel – 

állagsérelem nélkül elválaszthatatlan módon – összefűzve kell elkészíteni, és egy eredeti 

példányban kell benyújtani. A pályázatot lezárt, cégjelzés nélküli borítékban, a Pályázó 

neve és székhelye megjelölésével és a következő feliratokkal ellátva: „Pályázat a Budapest 

Környéki Törvényszék 1146 Budapest, Thököly út 97-101. szám alatti épületében büfé 

üzemeltetésére” „Határidő előtt, illetve iktatóban felbontani tilos!” jelzéssel kell benyújtani 

személyesen, vagy meghatalmazott útján a Budapest Környéki Törvényszék 1146 

Budapest, Hungária körút 179-187. szám alatti épület VI. emelet B.6.12. szám alatt 

található Elnöki Titkárság Kezelő Irodáján, vagy postai úton a Budapest Környéki 

Törvényszék 1590 Budapest, Pf. 225. címre. 

 

3.2. A pályázat eredeti példányához csatolt valamennyi okiratnak, igazolásnak vagy 

egyéb dokumentumnak eredetinek, vagy közjegyző által hitelesített másolatnak kell 

lennie. A pályázat eredeti példányában minden nyilatkozatot cégszerű aláírással kell 

ellátni. 

 

3.3. A pályázat minden egyes oldalát sorszámozással, valamint a cégjegyzésre jogosult 

aláírásával, természetes személy esetén aláírással kell ellátni. Amennyiben a pályázatot 

meghatalmazott írja alá, a meghatalmazást is csatolni kell. A Pályázó meghatalmazottja 
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közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal köteles igazolni képviseleti 

jogosultságát, illetve annak tartalmát. 

 

4. A pályázat benyújtásának határideje (ajánlattételi határidő) 

A pályázatokat 2022. augusztus 10. napján 12.00 óráig kell benyújtani. Pályázó a 

határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázatát. 

 

5. A pályázatok felbontásának helye és időpontja 

5.1. A határidőben beérkezett pályázatokat tartalmazó zárt borítékok bontására a 4. 

pont szerinti határidő lejártának napján, Kiíró székhelyén a VI. emelet B.6.32. számú 

helyiségben 12:00 órakor kerül sor. 

 

5.2. A pályázatok felbontásánál a Kiíró, a Pályázók, valamint az általuk meghívott 

személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői lehetnek 

jelen. A pályázatok felbontásakor a Kiíró a következő információkat közli a jelenlévőkkel: 

a Pályázó neve és székhelye. 

 

6. A pályázatnak az alábbi adatokat és dokumentumokat (okiratokat, 

igazolásokat) kell tartalmaznia 

6.1. A Pályázó elérhetőségi adatai, neve, székhelye (lakóhelye), telefonszáma, e-mail 

címe, adószáma (adóazonosító jele), képviseletére/cégjegyzésre jogosult neve, a pályázat 

kapcsán eljáró kapcsolattartó neve, beosztása, telefonszáma, e-mail címe. 

 

6.2. A Pályázónak a bruttó bérleti díjra vonatkozó ajánlata. 

 

6.3. Nyújtson be nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Pályázó nem áll az Ávtv. 25. § 

(1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt: 

Állami vagyon hasznosítására irányuló szerződés nem köthető azzal, aki 

a) csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési 

eljárás alatt áll; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) az adózás rendjéről szóló törvény szerinti, hatvan napnál régebben lejárt 

esedékességű köztartozással rendelkezik; 

d) az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt büntetett előéletű: 

da) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 

törvény XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. 

fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény, 

db) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében 

meghatározott korrupciós bűncselekmény, XXXVIII. Fejezetében meghatározott pénz- 

és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmény, XXXIX. Fejezetében 

meghatározott költségvetést károsító bűncselekmény, XL. Fejezetében meghatározott 

pénzmosás, XLI. Fejezetében meghatározott gazdálkodás rendjét sértő 

bűncselekmény, XLII. Fejezetében meghatározott fogyasztók érdekeit és a gazdasági 
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verseny tisztaságát sértő bűncselekmény vagy XLIII. Fejezetében meghatározott tiltott 

adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény; 

e) gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését 

kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve akinek tevékenységét a jogi 

személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. 

törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta; 

f) állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult 

- eljárásban hamis adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták. 

 

6.4. Nyújtson be nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy 60 napnál régebben lejárt 

esedékességű köztartozása nincs. 

 

6.5. A nyilatkozatok eredeti példányát, cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani. 

 

6.6. Nyújtsa be a vendéglátóipari vagy kereskedelmi középfokú végzettséggel 

rendelkező szakember szakmai önéletrajzát. 

 

6.7. Nyilatkozzon arról, hogy a pályázat tárgyát illetően a tevékenység megkezdéséhez 

és folytatásához szükséges engedélyek kiadásához szükséges feltételeknek a Pályázó 

megfelel. 

 

6.8. Nyilatkozzon továbbá arra vonatkozóan, hogy a pályázati kiírásban foglalt 

feltételeket maradéktalanul elfogadja. 

 

6.9. A Pályázó szervezet köteles kitölteni a pályázati felhívás 3. sz. mellékletét képező 

átláthatósági nyilatkozatot, mellyel nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

 

7. Érvénytelen pályázat 

7.1. Érvénytelen a pályázat, ha azt a pályázati határidő lejárta után nyújtották be. 

 

7.2. Érvénytelen a pályázat, ha a Pályázó által ajánlott bérleti díj nem éri el a bruttó 

33.210 Ft/hó összeget. 

 

7.3. Érvénytelen a pályázat, ha a Pályázó tekintetében az Ávtv. 25. § (1) bekezdésében 

foglalt kizáró okok valamelyike fennáll. 

 

7.4. Érvénytelen a pályázat, ha Pályázó szervezet nem minősül az Nvt. 3. § (1) bekezdés 

1. pontja szerinti átlátható szervezetnek, vagy az erre vonatkozó nyilatkozatot nem tette 

meg. 
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7.5. Érvénytelen a pályázat, ha a Pályázó nem felel meg a pályázat tárgyát illetően a 

tevékenység megkezdéséhez és folytatásához szükséges engedélyek kiadásához 

szükséges feltételeknek. 

 

7.6. Érvénytelen a pályázat, ha egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban 

meghatározott feltételeknek. 

7.7. Érvénytelen a pályázat, ha a Pályázónak – a pályázat meghirdetésétől visszafelé 

számított öt évben – a Kiíróval szembeni, szerződésen alapuló, 60 napon túl lejárt fizetési 

kötelezettsége állt fenn. 

 

8. Ajánlati kötöttség 

Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtása határidejének lejáratától kezdődik. A Pályázó 

ajánlatához a pályázat benyújtása határidejének elteltétől számított 60 napig kötve van, 

kivéve, ha a Kiíró ezen időponton belül a pályázatot megnyert Pályázóval szerződést köt, 

a pályázati felhívást visszavonja, vagy a pályázatot érvénytelennek minősíti. 

 

9. A pályázatok elbírálásának módja 

9.1. A Kiíró megállapítja, hogy a Pályázók a pályázati felhívásban meghatározott 

követelményeknek megfelelnek-e. Azon pályázatot, amely a kiírt feltételek bármelyikének 

nem felel meg a hiánypótlást követően sem, a Kiíró – az indokul szolgáló okok 

jegyzőkönyvbe vétele mellett – érvénytelennek nyilvánítja. 

 

9.2. A Kiíró – szükség esetén – egy alkalommal megadja a hiánypótlás lehetőségét 

határidő megjelölésével a Pályázó(k) részére. A hiánypótlás nem járhat az ajánlati 

kötöttség megsértésével, azaz az ajánlat tartalmi feltételeinek módosításával. 

 

9.3. A pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek megfelelő Pályázók 

közül az kerül ki győztesen, aki a legelőnyösebb ajánlatot teszi. 

Értékelési szempontok: 

Bérleti díj összege (Ft/hó) (minél magasabb, annál kedvezőbb)  

 

10. Eredményhirdetés 

10.1. Kiíró az eljárás eredményéről az ajánlat bontását, illetve – hiánypótlás esetén – a 

hiánypótlási határidőt követő 8 napon belül írásban értesíti a Pályázókat. 

 

10.2. Eredménytelen a pályázati eljárás, ha nem nyújtottak be pályázati ajánlatot, vagy 

ha a benyújtott pályázatok egyike sem felel meg a pályázati felhívásban foglalt 

feltételeknek. 

 

11. Szerződéskötés 

A Kiíró az eredményhirdetést követő naptól számított 20 napon belül a nyertes Pályázóval, 

vagy visszalépése esetén az eljárás második helyezettjeként kihirdetett Pályázóval bérleti 
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szerződést köt. A pályázat kiírása a Budapest Környéki Törvényszék részéről nem 

eredményez szerződéskötési kötelezettséget. 

 

12. További információk 

12.1. A postán feladott pályázatot a Kiíró csak akkor tekinti határidőn belül 

benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a pályázati határidőig sor kerül. A pályázat, illetve 

az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat Pályázót terheli. 

 

12.2. A pályázat összeállításának minden költsége Pályázót terheli. Az eljárás 

eredményétől függetlenül Kiíró nem tehető felelőssé a pályázat költségvetéseivel 

kapcsolatban. 

A Pályázó nem igényelhet térítést a Kiírótól ajánlata kidolgozásáért. A pályázat 

elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek – az ajánlat 

érvényességétől, illetve eredményességétől függetlenül – a Pályázót terhelik. 

 

12.3. A Pályázó a szerződéskötésig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát, köteles 

továbbá a pályázati eljárás befejezését követően is bizalmasan kezelni a Kiíró által a 

rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot, azokról harmadik 

személynek tájékoztatást nem adhat. Ez a tilalom nem zárja ki a finanszírozó bankokkal, 

valamint a Pályázó meghatalmazott jogi képviselőjével, illetve a pályázat elkészítéséhez a 

Pályázó által igénybe vett, felhatalmazással rendelkező egyéb szakértővel való 

kapcsolattartást, a titoktartási kötelezettség azonban e személyekre is kiterjed. 

 

12.4. Kiíró a pályázati határidőt a Vhr. alapján határozta meg. 

 

12.5. A pályázati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában az Ávtv., 

valamint a Vhr. előírásai szerint kell eljárni. Az eljárás eredményeképpen megkötött 

szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a 

lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 

szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 

12.6. A pályázati eljárással kapcsolatos kérdések vonatkozásában felvilágosítást ad: Dr. 

Lehoczki Emese mb. osztályvezető a lehoczkie@birosag.hu e-mail címen. 

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Alaprajz 

2. számú melléklet: Ingatlanban található ingóságok listája 

3. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 
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