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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (1145 Budapest, Szugló 
u. 9-15., adószám: 12109584-2-42, cégjegyzékszám; 01-09-466332, rövidített elnevezése: 
FŐKÉTÜSZ Kft., képviseli; Kovács Balázs Norbert ügyvezető) mint megbízó (a továbbiakban: 
Megbízó),  ■

másrészről a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(1013 Budapest, Attila út 13/A., KSH jelzőszám: 12006003-6832-114-01; adószám: 12006003-2
41; cégjegyzékszám: 01-10-042695, rövidített elnevezése: BFVK Zrt., képviseli: Barts J. Balázs 
vezérigazgató) mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott; a felek együttes említése esetén: 
Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Megbízó megbízza a Megbízottat a Megbízó kizárólagos tulajdonában lévő, jelen szerződés 
1. sz. mellékletét képező listában szerepeltetett ingatlanok (a továbbiakban: Ingatlan) 
értékbecslésének elkészítésével, valamint ezen ingatlanok nyilvános egy fordulós pályázat 
útján történő értékesítésével.

2. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban meghatározott szolgáltatásokat a jelen szerződés hatálya 
alatt Megbízó egyedi, írásos megrendelése alapján nyújtja Megbízott. A pályáztatási eljárás 
megindulásáráról Megbízott köteles írásban tájékoztatni Megbízót. Felek továbbá rögzítik, 
hogy sikertelen pályáztatás esetén Megbízott köteles az érintett ingatlan újra pályáztatására 
addig, amíg nem történik sikeres pályáztatás vagy Megbízó írásban nem kéri az érintett 
ingatlan pályáztatásának felfüggesztését. Amennyiben a sikertelen pályáztatások időtartama 
alatt az érintett ingatlan értékbecslése a 6. pontban foglalt időtartamnál régebbivé válik, úgy 
Megbízott aktualizáló értékbecslés elkészítésére köteles. A pályáztatás akkor minősül 
sikeresnek, ha a pályázatra egy vagy több érvényes ajánlat érkezett és a pályázó a pályázati 
kiírásban rögzített biztosítékot megfizette.

3. Az ingatlanok szükség szerinti értékbecslését és a pályázati dokumentációt Megbízott készíti 
el és azt a Megbízóval előzetesen egyezteti. Megbízó köteles az adásvételi szerződés 
mintáját Megbízott részére bocsátani a pályázati eljárás megindításáig. Megbízott köteles a 
pályázatot saját ide vonatkozó szabályzatai szerint elkészíteni és a pályázatot lefolytatni. 
Megbízott köteles ezen dokumentumokat a Megbízó tulajdonosa által kiadott, és Megbízó 
által Megbízottnak jelen szerződés aláírásának időpontjában átadott vonatkozó 
szabályzatainak figyelembevételével is elkészíteni és a pályázatot lefolytatni. Felek rögzítik, 
hogy ingatlan értékesítése esetén az adásvételi szerződés szövegének véglegesítése a 
Megbízó tulajdonosának jogkörébe tartozik, mely döntés meghozatala már az értékesítési 
eljárás részét képezi, nem pedig a pályáztatási eljárásét, így nem tartozik Megbízott 
feladatkörébe, azonban az ezzel járó adminisztrációra, valamint a Megbízó tulajdonosa 
döntéshozó testületének periodikus ülésszakára a pályázók figyelmét felhívni köteles.

4. A szerződés hatályossági ideje a kiírt, nyilvános, jelen szerződés 3. pontja szerinti 
szabályzat(ok) szerint kialakított és lefolytatott pályázat(ok) lebonyolításának időtartama, 
eredményes pályázat esetén a teljes pályázati anyag bírálatra alkalmas állapotban 
Megbízónak történő átadása időpontjáig teijedő időszak, de legfeljebb a jelen szerződés 
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mindkét Fél általi aláírásától számított 12 (tizenkét) hónap azzal, hogy a 2020. december 31. 
napját követő időszakra Megbízó semmilyen megrendelési kötelezettséget nem vállal, így 
az ezen időpontig kiírásra kerülő pályázatokon túl újabb pályázatok kiírása kizárólag 
Megbízó döntési jogkörében történik.

5. Megbízó a Megbízott 2. pont szerinti írásos megrendelésének és minden az ingatlanra 
vonatkozó releváns adat, valamint paraméter kézhezvételétől 2020. december 31. napjáig 
köteles az egyes ingatlanok tekintetében az egy fordulós pályáztatást lebonyolítani a 
Megbízóval előzetesen leegyeztetett, és Megbízó által jóváhagyott ütemezés szerint (1. sz. 
melléklet). Megbízó általi a pályázat lebonyolításához vagy szükség esetén az aktualizáló 
értékbecslés elkészítéséhez elengedhetetlenül szükséges jellemző adat vagy ismeret 
átadásának késedelme, valamint az értékbecslő és a pályázatot lefolytató szakember az 
ingatlanra irányidó helyszíni szemrevételezésének Megbízó általi késedelmes biztosítása 
kizárja Megbízott késedelmét.

6. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés teljesítésének előfeltétele a Megbízott által, a 
jelen szerződés szerinti pályázati anyaghoz csatolt, 6 (hat) hónapnál nem régebbi 
értékbecslés rendelkezésre állása. Amennyiben Megbízó nem rendelkezik a jelen pontnak 
megfelelő, szerződés tárgyára vonatkoztatott értékbecsléssel, úgy Megbízott azt a jelen 
szerződés 18. pontja szerinti megbízási díjban foglaltan köteles Megbízó részére teljesíteni. 
Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy Megbízott az adott ingatlan 
értékesítési pályáztatásához kapcsolódóan készülő aktualizáló értékbecslés elkészítésért 
többletdíjat nem számíthat fel. Az aktualizáló értékbecslés elkészítése során Megbízott 
külön szempontként értékeli a Felek között korábban fennállt, azonos tárgyú megbízási 
szerződés teljesítése során szerzett tapasztalatokat.

7. A Megbízott a megbízást jelen szerződés aláírásával elfogadja. Megbízott a megbízással 
kapcsolatban jelen megbízási szerződés aláírásával úgy nyilatkozik, hogy megfelelő 
tapasztalattal, felkészidtséggel és engedéllyel rendelkezik a megbízás teljesítéséhez, és a 
megbízást legjobb tudása, a jó szakmai gyakorlat, és a vonatkozó jogszabályok, előírások és 
a Megbízó által átadott szabályzatok szerint elvégzi. Megbízott jogosult a feladat 
elvégzéséhez alvállalkozót igénybe venni, akinek munkájáért teljes körű felelősséggel 
tartozik.

8. Megbízott Megbízó egyedi, írásos megrendelése alapján létrejövő, és konkrétan (időben, 
feladatjelleg...stb. alapján) behatárolható teljesítési kötelezettségeinek nem szerződésszerű 
vagy nem teljesítése esetén (kivéve: vis maior esete) a Megbízottal szemben a Megbízó 
jogosult késedelmi, meghiúsulási és hibás teljesítés esetére járó kötbérigény érvényesítésére, 
kártérítési igény támasztására. A Megbízó jogosult a Megbízott súlyos vagy ismétlődő 
mulasztása miatt a szerződés azonnali hatályú felmondására.

9. A késedelmi kötbér napi mértéke a szerződés nettó díjának, vagyis az adott feladat értékének 
2%-a (kettő százaléka). Amennyiben az adott feladat értéke nem határozható meg konkrétan, 
úgy a kötbér mértéke napi nettó 5 000 Ft, mely az adott feladat értékének 2%-ával azaz kettő 
százalékéval egyenlő. Nem teljesítés esetén Megbízott meghiúsulási kötbért köteles fizetni, 
melynek mértéke a nem teljesítéssel érintett teljes feladat nettó értékének 30%-a (harminc 
százaléka). Nem teljesítésnek kizárólag az minősül, ha Megbízott egyáltalán nem készíti el 
az értékbecslést, és/vagy az értékesítési pályázatot nem írja ki. Nem tartozik ebbe a körbe az 
az eset, ha Megbízó nem bocsátja Megbízott rendelkezésére mindazt az információt, amely 
szükséges a Megbízott által az értékbecslés elvégzésére, valamint a versenyeztetési 
szabályzata alapján történő pályázati eljárás lefolytatására. Amennyiben Megbízott 
teljesítése egyebekben bármely okból nem szerződésszerű (hibás teljesítés), Megbízott hibás 
teljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke az adott, hibával/hibás teljesítéssel 
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érintett szerződéses rész nettó díjának 10%- a, azaz tíz százaléka hibánként. Hibás teljesítés 
esetén a kötbér érvényesítésére a Megbízó kizárólag akkor jogosult, ha a hibát megnevezte 
és annak kijavítására írásban felszólította a Megbízottat és az az írásbeli közléstől számított 
5 (öt) munkanapon belül a hibát nem javítja ki.

10. A kötbér esedékessé válik: nem teljesítési kötbér esetén, ha a Megbízó a teljes/részleges 
elállását/felmondását Megbízottnak bejelentette; késedelmi kötbér esetén, ha a határidő, 
póthatáridő lejár; hibás teljesítés esetén, ha a hiba kijavítására meghatározott határidő 
eredménytelenül telik el.

11. Bármely összegű kötbér megfizetése nem mentesíti Megbízottat az egyéb 
jogkövetkezmények alól. Megbízó a késedelmi vagy meghiúsulási kötbért meghaladó, 
igazolt kárának érvényesítésére jogosult. Felek megállapodnak, hogy az ellenérték 
megfizetésének késedelme esetén Megbízó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. A Megbízó 
nem jogosult a jelen szerződésben meghatározott kötbér érvényesítésére, ha az saját 
felróható magatartásának következménye, így különösen késedelmesen szolgáltat adatot 
vagy a szerződés teljesítéséhez szükséges időben nem adja át a szerződés teljesítéséhez 
szükséges szabályzatokat, dokumentációt Megbízottnak.

12. Megbízó az Ingatlan értékesítésére Megbízottnak kizárólagosságot biztosít jelen szerződés 
hatályossági ideje alatt. Megbízott a pályázat lebonyolítása során Ajánlatkérőként köteles a 
Megbízó által jóváhagyott pályázati dokumentációban rögzített eljárási rendet betartani.

13. Megbízott a nyilvános értékesítési pályázat során az ingatlanokat nyilvánosan meghirdeti a 
 oldalon, a  portálon, valamint a  címen.www.bfvk.hu www.ingatlan.com www.iofogas.hu

14. Felek rögzítik, hogy minden pályázó pályázati ajánlata benyújtásával egyidejűleg 
biztosítékadásra kötelezett, melynek összege az induló értékesítési alapár 5%-a azaz öt 
százaléka. A biztosítékot a pályázók Megbízott letéti számlájára kötelesek megfizetni. 
Sikeres pályáztatás esetén a nyertes pályázó által adott biztosíték összege a vételárba 
beleszámít, melyről a Megbízó és Megbízott elszámolnak egymással. A sikertelenül 
pályázók részére Megbízott a biztosítékot visszafizetni köteles. Amennyiben a nyertes 
pályázó mégis eláll az érintett ingatlan vételétől, úgy a biztosíték összege Megbízót és 
Megbízottat illeti az alábbiak szerint:

® 2%, azaz kettő százalék Megbízottat
• 3%, azaz három százalék Megbízót.

A nyertes pályázó elállása esetén Megbízott a jelen pontban rögzítetteken felül, a 18. pontban 
meghatározott megbízási díjra már nem jogosult.

15. Megbízott az 1. pontban meghatározott pályázati eljárás szabályszerű lefolytatását 
közjegyző bevonásával, saját vonatkozó szabályzata alapján állapítja meg, továbbá minden 
szükséges lépést betart, amelyet Megbízó tulajdonosa előzőleg írásban közölt. Előzetes 
írásban közlésnek minősül a Megbízó tulajdonosa vonatkozó szabályzatának rendelkezésre 
bocsátása is. A közjegyző eljárásával összefíiggésben felmerülő minden költséget Megbízó 
visel. A pályázat bontását követően Megbízott 8 (nyolc) munkanapon belül tájékoztatja a 
Megbízót a bontás eredményéről.

16. Az ingatlanok listáját, valamint az irányadó induló értékesítési alapárakat jelen szerződés 1. 
sz. melléklete tartalmazza. Megbízó tudomásul veszi, hogy az induló ár nem lehet 
alacsonyabb, mint az érvényes értékbecslésben szereplő piaci forgalmi érték.
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17. Megbízó fenntartja a jogot, hogy sikeres pályáztatás esetén sem köt adásvételi szerződést a 
nyertes pályázóval. Ebben az esetben Megbízottat megilleti a 18. pontban meghatározott 
megbízási díj, míg a nyertes pályázó részére az általa nyújtott biztosíték összege visszajár. 
A Megbízó a sikeres pályázóval történő ingatlan adásvételi szerződéstől elállása esetére 
kizárja minden további, jelen szerződésben rögzítetteken felüli többletfizetési 
kötelezettségét.

18. Megbízott megbízási díja az 1. pontban körülírt Ingatlan(ok) pályázati eljárásban kialakult 
végleges nettó vételárának 2% - a + áfa értékesítés esetén. Megbízó a Megbízottat 
megillető megbízási díjat számla ellenében annak kézhezvételétől számított 30 (hanninc) 
napon belül Megbízott részére átutalással köteles teljesíteni a Megbízott számláján 
feltüntetett bankszámlaszámára. Megbízott a számla benyújtására akkor jogosult, ha a teljes 
vételár a Megbízó számláján jóváírásra került. Erről Megbízó köteles azonnal, írásban 
értesíteni Megbízottat. Kivétel jelen szerződés 14. pontjában foglalt eset alapján történő 
számlabenyújtás. Megbízó írásbeli értesítése jelen szerződés teljesítésigazolásának minősül. 
A számlát Megbízó akkor fogadja be, ha azon feltüntetésre kerül a partnerazonosító száma: 
P019036.

19. A Megbízott számlájához köteles mellékelni a Megbízó által kiállított, 18. pontban 
meghatározott írásbeli értesítést.

20. Az Ingatlan vételárának Vevő által történő megfizetését követően az Ingatlan birtokbaadása 
a Megbízó feladatát képezi. Ezért Megbízott semmilyen felelősséggel nem tartozik. 
Megbízott feladata minden esetben a pályázat eredményének a pályázók felé történő 
kiértesítésével zárul. Megbízottnak kifejezetten nem feladata a nyertes pályázóval történő 
szerződés megkötése előtti és a szerződéssel kapcsolatos egyeztetés.

21. A Megbízott jelen szerződésben rögzített díj és költségeken felül semmilyen jogcímennem 
léphet fel további költség- vagy díjigénnyel a Megbízóval szemben. A Megbízott előleget 
nem kérhet, Megbízó előleget nem adhat. Abban az esetben, ha az Ingatlan értékesítésére 
azért nem kerül sor, mert a meghirdetett (nyilvános) pályázati eljárásban nem lesz 
ajánlattevő vagy az ajánlattevő az ajánlat benyújtását követően visszalép, a Megbízottat 
megilletik a hirdetéssel és a közjegyzői eljárással kapcsolatos Megbízott oldalán felmerült 
díjak és igazolt költségek. A jelen pontban részletezett esetben, amennyiben sor került 
értékbecslés elkészítésére, úgy szintén megilleti Megbízottat az érintett ingatlanra elkészített 
értékbecslés díja, melynek mértéke ingatlanonként nettó 100.000 forint, azaz egyszázezer 
Ft.

22. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megbízó közvetett tulajdonosa, Budapest Főváros 
Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9-11.)^ mely egyúttal Megbízott közvetlen 
tulajdonosa - részéről felmerült a jelen Megbízási Szerződés tárgyát képező, Megbízó 
kizárólagos tulajdonában álló ingatlanok pályázaton kívüli adásvételére vonatkozó esetleges 
igény. E körülményre, valamint az ezzel kapcsolatos döntés előkészítés alatti státuszára 
tekintettel szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen Megbízási Szerződés tárgyát 
képező ingatlanok, vagy azok egy részének ily módon történő adásvételéről dönt Budapest 
Főváros Önkormányzata, úgy Megbízott nem jogosult a 18. pontban meghatározott 
megbízási díjra, azonban jogosult minden - részéről igazolhatóan felmerült a 21. pontban 
meghatározott díjra az egyes érintett ingatlanok vonatkozásában.

23. Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízó jelen szerződés tekintetében továbbra is 
alkalmazza a korábban az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §- 
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ában foglaltakat, ennek keretében jogosult ellenőrizni, hogy Megbízott szerepel-e a NAV 
köztartozásmentes adózói adatbázisában.

24. Megbízott a jelen szerződésből eredő kötelezettségei teljesítésének állásáról Megbízó 
kérésére bánnikor köteles tájékoztatást adni. A tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért 
Megbízott felelősséggel tartozik.

25. Kapcsolattartók: 
A Megbízó részéről az ingatlanokkal kapcsolatos műszaki, illetőleg egyéb 
technikai kérdésekben:
Név: Dr. Pékh Gyula
Telefonszám:+36 20 568 0799
E-mail: pekh.gyula@kemenysepro.hu

A Megbízó részéről jogi kérdésekben:
Név: dr. Németh Szabolcs
Telefonszám:+36 70 370 5580
E-mail: nemeth.szabolcs@kemenysepro.hu

A Megbízott esetében:
Név: dr. Horváth Nándor ingatlanhasznosítási irodavezető
Telefonszám:+36 20 390 7953
E-mail: horvath.nandor@bfvk.hu

26. A jelen szerződés alapján megküldött értesítések akkor minősíthetők kézbesítettnek, ha:

a. e-mail esetén a kézbesítési visszaigazolásban megjelölt időpontban;

b. a Felek levélben megküldött (postai tértivevényes) nyilatkozatai a tértivevényben 
megjelölt időpontban azzal, hogy akkor is kézbesítettnek tekintendők, amennyiben 
azok „nem kereste”, vagy „eredménytelen” vagy „elköltözött” vagy „címzett 
ismeretlen” jelzéssel érkeznek vissza. Az így visszaküldött iratot a postai kézbesítés 
első megkísérlésének napjától számított 5. (ötödik) naptári napra vonatkozó 
hatállyal kézbesítettnek kell tekinteni.

27. A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban kötelesek megtenni. A Felek tudomásul 
veszik, hogy a Felek levelezési címként a jelen szerződésben meghatározott címet fogadják 
el. Amennyiben valamelyik Fél pontatlan, téves címet adott meg, illetve elmulasztja 
értesíteni a másik Felet a levelezési címe változásáról és emiatt válik sikertelenné a 
kézbesítés, akkor ennek a felelőssége az értesítést elmulasztó felet terheli.

28. A megbízás bármely okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással 
elszámolni.

29. Megbízott tudomásul veszi, hogy a megbízása során tudomására jutott információkat köteles 
bizalmasan kezelni.

30. Felek a jelen szerződést csak közös megegyezéssel, kizárólag írásban módosíthatják.
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31. A jelen szerződés mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba. A jelen szerződés 
megszűnik:

® amennyiben az 1. számú mellékletben foglalt valamennyi ingatlan értékesítésére sor 
került, és a teljesítés és annak maradéktalan elszámolása is megtörtént

® a 4. pontban meghatározott időtartam lejártával;
® Felek a jelen szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló 

megállapodása szerinti időpontban;
® Megbízó a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy attól eláll;
• Megbízott a jelen szerződést azonnali hatályú felmondással felmondja.

A Felek kifejezetten akként állapodnak meg, hogy a Megbízási Szerződés nettó módon 
számított összértéke a megbízás időtartama alatt nem érheti el a 14.999.000 Ft-ot, azaz 
tizennégymillió-kilencszázkilencvenkilencezer forintot. Amennyiben a jelen szerződés nettó 
módon számított összértéke eléri a fentiek szerinti nettó módon számított összérték 
maximális összegét, azaz tizennégymillió-kilencszázkilencvenkilencezer forintot, úgy jelen 
szerződés a szerződő felek külön jognyilatkozata nélkül, automatikusan megszűnik. 
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződéses keretösszeg alakulását figyelemmel 
kísérik, arról folyamatosan tájékoztatják egymást.

32. Felek jogosultak a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben 
annak jogszabályi feltételei fennállnak, azzal, hogy a rendkívüli felmondás gyakorlását 
megelőzően amennyiben a szerződésszegés orvosolható - Felek írásban ésszerű, de 
legalább 15 (tizenöt) munkanapos póthatáridőt kötelesek egymás részére biztosítani. Súlyos 
szerződésszegés különösen a titoktartási kötelezettség igazolható módon történő - 
megszegése, vagy a díjfizetés írásbeli figyelmeztetés ellenére történő ismételt késedelmes, 
legalább 60 (hatvan) napot meghaladó teljesítése, illetve elmulasztása

33. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést egyik fél sem jogosult rendes felmondással 
felmondani.

34. A Megbízott titoktartásra kötelezett, és a Megbízó írásba foglalt, előzetes egyetértése nélkül 
nem adhat át bármely harmadik személy részére semmilyen, a jelen szerződés teljesítésével 
közvetlen összefüggésben nem lévő dokumentumot, adatot vagy más információt, amelyet 
közvetlenül, vagy közvetve kapott a Megbízótól a szerződéssel kapcsolatosan, akár a 
szerződés megkötését megelőzően, akár a szerződés időtartama alatt vagy megszűnése után 
kapta azt. Megbízó egyúttal tájékoztatja Megbízottat arról, hogy működése átláthatóságának 
teljeskörü biztosítása érdekében, önkéntes vállalása alapján, honlapján 
( ) teljes egészében közzéteszi az általa megkötött polgári jogi 
szerződéseket, mely közzétételi elhatározás jelen szerződésre is kiterjed. Megbízó a 
szerződések közzététele kapcsán kötelezettséget vállal az abban található esetleges 
személyes adatok - ide nem értve a törvényes képviselő cégnyilvántartásban szereplő 
nyilvános adatai kitakarására, olvashatatlanná tételére. Jelen szerződés aláírásával 
Megbízott teljes és visszavonhatatlan hozzájárulását adja jelen szerződés fentiek alapján 
Megbízó honlapján történő publikálásához.

www.kemenysepro.hu

35. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi annak 1. sz. melléklete 
(Értékesítésre szánt ingatlanok listája). Felek szintén rögzítik, hogy az 1. sz. mellékletben 
foglaltakat Felek közös megegyezéssel jogosultak módosítani a szerződés fennállása alatt.
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36. Felek kikötik, hogy jelen Szerződés a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét 
tartalmazza (Teljességi záradék). Felek kifejezetten kizárják, hogy a Szerződés tartalmává 
váljék minden szokás, amelynek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban 
megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. Szintén nem válik 
a Szerződés tartalmává az adott üzletágban a hasonlójellegű Szerződés alanyai által széles 
körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

37. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

38. A Megbízó és a Megbízott törekszik arra, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban közöttük 
felmerülő vitás kérdéseket vagy nézeteltéréseket elsősorban közvetlen tárgyalások útján 
rendezze. Ha a tárgyalások kezdetétől számított ésszerű határidőn belül a Megbízó és a 
Megbízott nem képesek békés úton megoldani a vitás kérdéseket, a jogvita eldöntésre, amely 
a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, 
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a polgári perrendtartásról 
szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező rendes magyar bíróság jogosult eljárni.

39. Felek a szerződéskötés napjának a jelen szerződés mindkét fél által történő aláírásának 
napját tekintik. Amennyiben a szerződés aláírása nem egy napon történt, úgy a 
szerződéskötés napja a szerződést később aláíró fél általi aláírásának a napja.

40. Jelen megbízási szerződés 7 (hét) oldalon és 3 (három) eredeti, magyar nyelvű példányban 
készült, melyből 2 (kettő) példány Megbízó, 1 (egy) példány Megbízott példánya.

Jelen szerződést szerződő Felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt aláírásukkal jóváhagyólag ellátták.

Budapest, 2020. július hó ' 6^ nap

Megbízó 
FŐKÉTÜSZ Kft.

Képviseli: Kovács Balázs Norbert 
ügyvezető

Mellékletek:
1. sz.: Értékesítésre szánt ingatlanok listája

Budapest, 2020. július hó h nap

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Megbízott
BFVK Zrt.

Képviseli: Barts J. Balázs 
vezérigazgató
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Értékesítésre szánt ingatlanok listája, adatai és tervezett értékesítési dátuma
l.sz. melléklet

Sorszám j Kerület S Cím Helyrajzi szám
Ingatlan 

alapterülete 
(m^)

Minősítés a 
tulajdoni lap : 

szerint

Utolsó !
Értékesítés tervezett dátumaértékbecslés 

dátuma
Forgalmi érték (Ft)

1. 1. kér. 1011 Budapest, Fő utca 19. 
fsz. 2. 14412/0/A/2 135 Üzlethelyiség 2019.09.10 44 300 000 2020.07. hó

2. IX. kér. 1091 Budapest, Üllői út 29. 
fszt. 1. 36848/0/A/1 93 Egyéb 

helyiség 2019.07.18 40 400 000 2020.07. hó

3. X. kér. 1102 Budapest, Állomás utca
1. földszint (Állomás utca 3.) 39016/9/A/60 59 Iroda 2019.08.28 19 900 000 ' 2020.07. hó

.. XII. kér. 1122 Budapest, Maros utca 8. 
fsz. 2. 6964/0/A/2 40 Üzlethelyiség 2019.07.02 17500 000 2020.08. hó

5. XII. kér. 1122 Budapest, Maros utca 8. 
fsz. 3. 6964/0/A/3 105 Üzlethelyiség 2019.07.02 30 600 000 2020.08. hó

6.
XIII.
kér.

1132 Budapest, Kresz Géza 
utca 18. pinceszint 25146/0/A/3 128 Raktár - 

pinceszinti 2019.08.28 15 000 000 2020.08. hó

7. XlV.ker.
1145 Budapest, Jávorka Ádám 
utca 2-4. (Nagy Lajos király 
útja 141.)

31258 111 Irodai 
helységcsoport 2019.08.28 22 800 000 2020.09. hó

8.
XVIII. 
kér.

________

1181 Budapest, Batthyány 
Lajos utca 33. B. (Baross utca 150987 122

Kivett lakóház, 
üzemi terület 
és tároló

2019.06.28 28 200 000 2020.09. hó
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10.
XIII.
kér.

1132 Budapest, Visegrádi utca 
15.fsz/1,

25150/0/A/45
73 Iroda

2019.07.18
29 000 000 2020.09. hó

Budapest, 2020. július

FŐKÉTÜSZ 
Fövácő^i KéjMnvscpröipíw KFT

FŐKÉTÜSZ Kft.
Képviseli: Kovács Balázs Norbert

ügyvezető

Riidaoest Főváros Vagyonkezelő Központ 
^Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Megbízott
BFVK Zrt.

Képviseli: Barts J. Balázs 
vezérigazgató
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