
P Á L Y Á Z A T I   K I Í R Á S  

 

a 1093 Budapest IX. kerület Fővám tér 11-12. címen található, 37061/7 helyrajzi számú 

ingatlanon lévő Bálna Budapest Kereskedelmi és Kulturális Központ részét képező 

helyiségek és teraszok bérleti jogviszony keretében történő hasznosítására 

 

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

I.1. A pályázat kiírója 

Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró Budapest Főváros 

Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 

I.2. A pályázat célja 

A 1093 Budapest IX. kerület Fővám tér 11-12. címen található, 37061/7 helyrajzi számú 

ingatlanon lévő, Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonát képező és a Budapest 

Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 

Kiíró) által üzemeltetett Bálna Budapest Kereskedelmi és Kulturális Központ (a 

továbbiakban: Központ) földszintjén, valamint első emeletén elhelyezkedő, a jelen pályázati 

kiírásban feltüntetett helyiségek és teraszok (a továbbiakban együttesen: Ingatlanok) 

bérbeadása vendéglátó, kereskedelemi, iroda, sport, közművelődési vagy kulturális 

tevékenység végzésére, határozott - legfeljebb 2016. december 31-ig tartó  - időtartamra. 

I.3. A pályázat jellege  

Folyamatos, nyílt pályázat. 

I.4. A pályázók köre  

A pályázaton részt vehet bármely, az Európai Unió területén bejegyzett 

(a) székhellyel rendelkező gazdasági társaság,  

(b) egyéb jogi személy, valamint 

(c) lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki nem áll cselekvőképességet 

korlátozó gondnokság hatálya alatt. 

I.5. Az ajánlat hivatalos nyelve  

A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani. 

I.6. Alternatív ajánlattétel 

Egy ajánlattevő egy ajánlatot tehet, illetve egy pályázaton csak egy ajánlattételben vehet részt 

akár önállóan, akár konzorcium tagjaként, azonban jogosult a pályázat tárgyát képező 

Ingatlanok külön-külön és együttesen vagy részlegesen történő bérbevételére is pályázatot 

beadni.  

 

 

 



II. A PÁLYÁZAT TÁRGYÁT KÉPEZŐ INGATLANOK ELHELYEZKEDÉSE 

ÉS FIZIKAI/MŰSZAKI JELLEMZŐI 

II.1. A Központ általános leírása 

A Központ a Duna partján a közraktárak Fővám tér felőli végén található két, múlt században 

épült egykori raktárépület, illetve a közöttük létesített látványos fém-üveg szerkezetből álló 

komplexum, amelynek sajátos bálnaformát kölcsönző sziluettje a Petőfi híd felőli oldalon a 

raktárak tömbje mögé nyúlik. A hangulatos belső utcákat három szinten határoló bérleti 

egységek összes alapterülete 13 664 m², pinceszinten 250 férőhelyes mélygarázzsal. 

A Központ kereskedelmi, kulturális, szórakoztató és vendéglátó centrum, amelyben a bérlők 

kiemelkedő szakmai tudása, igényessége is nélkülözhetetlenül szükséges ahhoz, hogy ez a 

prémium kategóriájú létesítmény kivételes élményt nyújtson a fővárosiaknak, illetve a 

turistáknak.  

A tradicionális épületrész -1-es szintjét a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac 

Igazgatósága üzemelteti, 1. emeletén pedig a Budapest Galéria intézménye kapott helyet. 

A www.balnabudapest.hu honlapon, a Központ Facebook oldalán és az épület külső-belső 

felületein megjelenést biztosítunk bérlőink számára az arculati tervnek megfelelően. 

Az egyes bérlemények működéséhez szükséges engedélyek feltételeire vonatkozó információ 

a Budapest Főváros, IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Hatósági Irodáján kérhető. 

II.2. A pályázat tárgyát képező Ingatlanok övezeti besorolása  

VK-IX/K-R 

II.3. Infrastruktúra 

A pályázat tárgyát képező helyiségek műszaki adottságai a következők: 

(a) Ivóvíz csatlakozás: a helyiségekben legalább egy helyen rendelkezésre áll. A 

fogyasztásmérőket bérbeadó biztosítja, azok felszerelése bérlői kötelezettség. 

(b) Használati meleg víz (HMV): központi HMV szolgáltatás nincs. A meleg víz 

rendelkezésre állásáról bérlő maga gondoskodik (például elektromos bojler útján). 

(c) Szennyvíz-csatlakozás: a csatlakozási lehetőség rendelkezésre áll. 

(d) Zsíros szennyvíz-csatlakozás: központi zsírfogóval ellátott szennyvízcsatlakozás nem 

áll rendelkezésre valamennyi helyiségben. 

(e) Fűtés-hűtés: fűtés, hűtés céljára primer előkezelt, keringtetett vízközeg csatlakozási 

lehetőség biztosított 25 °C hőmérsékleten (ΔT 5 °C). A hőigények (hűtés, fűtés) 

kielégítését szolgáló szekunder hőszivattyúk beépítése bérlői kötelezettség. 

(f) Szellőzés: a csatlakozási lehetőség biztosított (egy vagy több csatlakozási ponton) az 

általános szellőzés (befúvás és elszívás) tekintetében. A befúvás 22-26 °C közötti 

tartományban történik. 

(g) Zsíros levegő elszívása: zsíros levegő elszívására szolgáló csatlakozási pont nem áll 

rendelkezésre valamennyi helyiségben. 

(h) Szociális blokk elszívás: a csatlakozás nagyobb alapterületű helyiségekben áll 

rendelkezésre. 

(i) Füstmentesítés: a jogszabályoknak megfelelően megoldott, csatlakozás biztosított. 

http://www.balnabudapest.hu/


(j) Gáz: gázcsatlakozás nem áll rendelkezésre valamennyi helyiségben. Ilyen rendszer 

tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése bérlői kötelezettség. 

(k) Sprinkler rendszer: az alap sprinkler rendszer valamennyi helyiségben rendelkezésre 

áll. A rendszer bérlői igényekhez igazított tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése 

bérlői kötelezettség. 

(l) Elektromos csatlakozás: minden helyiségen belül legalább egy helyen rendelkezésre áll. 

Igény esetén biztosított a kiemelt (kettős ellátású) elektromos csatlakozás lehetősége is (a 

bérleményi teljesítmény maximum 10 %-a). A fogyasztásmérőket bérbeadó biztosítja és 

szereli fel. 

(m) Biztonsági világítás: kiépítése bérlői kötelezettség. 

(n) Tűzjelző rendszer: az alap tűzjelző rendszer rendelkezésre áll. A rendszer bérlői 

igényekhez igazított tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése bérlői kötelezettség. 

(o) IT csatlakozás: az IT (internet, telefon, TV) csatlakozás kialakítása, valamint az érintett 

szolgáltatóval történő szerződéskötés bérlői kötelezettség. Bérbeadó kábelfektetéshez 

nyomvonalat biztosít a szolgáltató részére. 

Az Ingatlanok pontos műszaki paraméterei a pályázat előkészítése során egyeztetendők a 

Központ üzemeltetési szakembereivel. 

II.5. Előzetes üzemeltetési tájékoztatás 

(a) A vendéglátó egységek mosdó, WC és öltöző igényeit bérleményen belül szükséges 

megoldani. Az egyéb funkciójú bérlemények rendeltetésszerű működését/használatát a 

Központ közös használatú mosdó és WC helyiségei szolgálják. 

(b) A hulladékkezelés a Központ -1-es szintjén, a garázslehajtó melletti helyiségekben 

biztosított. A papír és műanyag hulladék gyűjtése szelektív módon történik. 

(c) Árnyékoló szerkezetek, napernyők elhelyezése csak egységes koncepció alapján, 

bérbeadóval egyeztetve lehetséges. 

(d) A bérlemények megjelenési formáira, felületeire a Központ arculattervei irányadók. 

(e) Az épület nyitva tartásával, az árufeltöltéssel, valamint egyéb üzemelési kérdésekkel 

kapcsolatos részletes feltételeket a Központ honlapján közzétett házirend tartalmazza. 

II.6. Egyéb tájékoztatás  

1. Jelen pályázati kiírás kötelező mellékletét képezi a bérleti szerződés tervezete. Személyes 

konzultáció alapján lehetőség van egyedi rendelkezések szerződésbe foglalására is, 

amennyiben azok teljes összhangban állnak a pályázati feltételekkel, a tulajdonosi jogok 

gyakorlójának döntéseivel, továbbá a hatályos jogszabályokkal. 

2. A bérleményben folytatni kívánt tevékenységhez, valamint a megvalósítani kívánt 

beruházásokhoz, kialakításokhoz szükséges hatósági engedélyek, igazolások és egyéb 

hivatalos dokumentumok beszerzése, valamint az ehhez kapcsolódó költségek viselése bérlői 

kötelezettség. 

3. A bérlemény használatával összefüggő munkálatok valamennyi költsége bérlőt terheli. 

Bármely átalakítási, kivitelezési munkálat megkezdéséhez bérbeadó előzetes és írásos 

hozzájárulása szükséges. 

 

 



III. TÁJÉKOZTATÁS A DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 

III.1. Bérleti díj 

Az Ingatlanokra Kiíró által megállapított, minimálisan megajánlható bérleti díjak összegét, 

valamint az Ingatlanok alaprajzát jelen pályázati kiírás melléklete tartalmazza. 

III.2. Üzemeltetési díj  

A helyiségekre irányadó üzemeltetési díj összege 2016. december 31-éig 2800 Ft/m²/hónap + 

áfa. A teraszokat nem terheli üzemeltetési díj. 

III.3. Óvadékfizetési kötelezettség  

1. A pályázat nyertese a bérleti szerződés hatályba lépésének évében irányadó, háromhavi 

bruttó bérleti díj és háromhavi bruttó üzemeltetési díj összegének megfelelő óvadékot köteles 

nyújtani a bérleti szerződés teljesítése során bérbeadó részéről bérlővel szemben keletkező 

bármely jogos követelés biztosítékául.  

2. Ha a bérleti jogviszony fennállása alatt bérbeadó a bérlővel szemben fennálló valamely 

jogos követelését részben vagy egészben az óvadék összegéből elégíti ki, úgy bérlő 

haladéktalanul köteles gondoskodni az óvadék összegének megfelelő kiegészítéséről vagy 

pótlásáról. 

3. Az óvadék hiánytalan megfizetése a bérleti szerződés hatálybalépésének feltételét képezi. 

III.4. Közüzemi díjak 

A bérlő által megfizetendő közüzemi díjak összege az egyes szolgáltatások fogyasztását 

tanúsító mérőórákon szereplő értékek alapján kerül meghatározásra. A közüzemi díjak 

körében az elfogyasztott villamos energia aktuális havi díján felül bérlő köteles megfizetni a 

kapacitás–lekötés havi díját is. A kapacitás lekötési díj a bérlő által igényelt legnagyobb 

lekötött órai kapacitások alapján tartalmazza a tárolói és szállítói költségek 

teljesítményarányos részét, valamint az elosztói rendszer teljesítmény díját. 

III.5. Egyéb költségek 

A közüzemi díjakkal azonos módon bérlőt terheli: 

(a) a bérlemény takarításával, valamint vagyonvédelmével összefüggő feladatok ellátása és 

ezek költségei, 

(b) az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó szerződések saját érdekkörben 

történő megkötése, valamint e szolgáltatások költségeinek viselése,  

(c) a bérlemény berendezésével, az ott végzett építésekkel, szerelésekkel, átalakításokkal, 

beruházásokkal és a bérleményen végzett mindennemű változtatással kapcsolatos 

költségek, valamint 

(d) mindazon egyéb költségek, melyek bérlő érdekkörében keletkeznek, és amelyek 

megtérítésére nem lehet kötelezni bérbeadót.  

 

IV. A PÁLYÁZATOK KÖTELEZŐ TARTALMA  

1. A pályázatok kötelező tartalmi elemei az alábbiak: 

(a) a pályázó neve és címe (gazdasági társaság és egyéb jogi személy esetében elnevezése 

és székhelye), 



(b) a bérleti díjakra vonatkozó ajánlat, 

(c) a tervezett beruházás szakmai tartalmára, időtartamára és költségeire vonatkozó ajánlat 

(vázlatterv, leírás, illetőleg költségbecslés mellékelésével), 

(d) a bérleti jogviszony időtartamáról szóló szándéknyilatkozat,  

(e) a bérleményben folytatni kívánt tevékenység(ek) részletes leírása, 

(f) a pályázó jogi státuszát igazoló dokumentumok hiteles másolatai (cégek esetén 30 

napnál nem régebbi cégkivonat, egyéb jogi személyeknél a létesítő-, valamint a 

nyilvántartásba vételt tanúsító okirat),    

(g) a pályázó - a pályázathoz mellékelt iratminták kitöltése útján - nyilatkozik arról, hogy:  

 Budapest Főváros Önkormányzatával szemben nincs három hónapnál 

régebben lejárt tartozása, 

 vállalja az óvadék határidőn belül történő megfizetését, 

 vállalja az általa megajánlott bérleti díjakon felül a bérlemény használatával 

összefüggő valamennyi üzemeltetési és közüzemi költség viselését, 

 tudomásul veszi a bérleti díj és az üzemeltetési díj bérleti szerződésben előírt 

indexálását, 

 tudomásul veszi ajánlati kötöttségét és annak tartamát,  

 tisztában van az általa bérelni kívánt ingatlan(ok) műszaki állapotával, 

valamint 

 teljesíti a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglalt 

kritériumokat és átlátható szervezetnek minősül (e nyilatkozat csak cégek 

esetében releváns). 

2. A pályázó írásban köteles nyilatkozni arról, hogy:  

(a) A bérbeadó által elfogadható tartalommal közvetlen végrehajtásra alkalmas közjegyzői 

okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatában vállalja, illetőleg elismeri 

(i) a bérleti díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését, 

(ii) azon kötelezettségét, hogy a bérleti jogviszony megszűnése esetén a rendelkezésre 

álló határidő (határnap) maradéktalan megtartásával eredeti állapotában 

visszaszolgáltatja bérbeadó részére a bérleményt, illetőleg azt elhagyja, valamint 

(iii) a közjegyzői okirat útján közölt bérbeadói felmondás kézbesítése tekintetében a 

Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény kézbesítési vélelemre vonatkozó 

rendelkezéseinek alkalmazhatóságát. 

(b) Tudomásul veszi, hogy a közjegyzői okirat kiállításával összefüggő valamennyi költség 

a pályázót terheli. 

 

 

 

 



V. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA ÉS FELBONTÁSA 

V.1. A pályázatok benyújtásának helye, módja és ideje  

1. Az aktuálisan pályázható Ingatlanokra folyamatosan lehet pályázatokat benyújtani. 

2. Az aktuálisan pályázható Ingatlanokról a Központ honlapja (www.balnabudapest.hu) nyújt 

hiteles tájékoztatást, mely honlapot Kiíró a pályázati eljárás állásához és eredményéhez 

képest folyamatosan frissíti. 

3. A pályázatokat személyesen, postai úton vagy futárszolgálat útján, zárt borítékban kell 

eljuttatni a Központ címére (1093 Budapest, Fővám tér 11-12., 4. épület). 

4. A pályázatok személyes benyújtására munkanapokon – hétfőtől csütörtökig 8.00 és 16.30 

óra között, valamint pénteken 8.00 és 13.00 óra között – van lehetőség. 

5. A pályázatokat két példányban kell benyújtani, melyek közül egy példányt valamennyi 

oldalon  

(a) gazdasági társaságok esetén a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelő cégszerű 

aláírással,  

(b) egyéb jogi személyek esetén a szervezet képviseletére jogosult személy vagy 

személyek eredeti aláírásával,  

(c) magánszemélyek esetén a pályázó magánszemélynek vagy érvényes - közokiratba, 

illetőleg teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt - meghatalmazással rendelkező 

meghatalmazottjának (képviselőjének) aláírásával 

szükséges ellátni.  

6. A pályázatot tartalmazó zárt borítékon fel kell tüntetni a pályázati kiírás címét és a pályázó 

megnevezését.  

7. Az érvényes pályázat benyújtóját ajánlati kötöttség terheli, melynek tartama a 

borítékbontástól számított 120 nap. 

8. Kiíró a pályázati eljárás során lehetőséget biztosít hiánypótlásra, valamint a benyújtott 

pályázat kötelező tartalmi elemeit érintő pontosításra, amennyiben ez nem sérti Budapest 

Főváros Önkormányzatának érdekeit, illetőleg a tisztességes eljárás követelményét. 

9. A pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos valamennyi költség 

- a pályázat érvényességétől vagy eredményességétől függetlenül - a pályázót terheli.  

V.2. A pályázatok felbontása 

1. A Bontó és Bíráló Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) minden hét első munkanapján 

10.00 órakor bontja fel az ezen időpontig beérkezett pályázatokat nyilvános borítékbontás 

során a Központ épületében (1093 Budapest, Fővám tér 11-12.).  

2. Érvénytelen a pályázat, ha: 

(a) az arra kitűzött határidő után került benyújtásra, 

(b) a pályázó az arra kitűzött határidőben nem tesz eleget hiánypótlási kötelezettségének, 

(c) a pályázó által megajánlott bérleti díj nem éri el a Kiíró által minimálisan 

meghatározott összeget. 

3. Az érvénytelen pályázat benyújtója nem vehet részt a pályázati eljárás további szakaszában.  

http://www.balnabudapest.hu/


4. A határidőben benyújtott, érvényes pályázatokat a bontó és bíráló bizottság (a 

továbbiakban: Bizottság) véleményezi, elbírálja és rangsorolja. A Bizottság javaslata alapján a 

Kiíró Budapest Főváros Önkormányzatának arra hatáskörrel felruházott döntéshozó testülete 

elé terjeszti a pályázatot végleges elbírálás, valamint a bérleti szerződés megkötésének 

jóváhagyása céljából. 

5. Eredménytelen a pályázati felhívás, ha  

(a) arra nem nyújtottak be érvényes pályázatot, 

(b) A Kiíró vagy Budapest Főváros Önkormányzatának arra hatáskörrel felruházott 

döntéshozó testülete eredménytelennek nyilvánítja. 

 

VI. A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE 

1. A beérkezett pályázatok értékelése hetente, a pályázatok felbontásának napján, a 

borítékbontást követően történik.  

2. A Bizottság a Kiíró által minimálisan meghatározott bérleti díjakat meghaladóan 

megajánlott bérleti díjak m²-re vetített összege alapján bírálja el és rangsorolja az ugyanazon 

Ingatlanok vonatkozásában benyújtott, érvényes pályázatokat. 

3. Azonos összegű ajánlatok esetén a Bizottság licitre hívja fel az érintett pályázókat.  

4. A Bizottság azon pályázat nyertességének megállapítását javasolja Budapest Főváros 

Önkormányzatának arra hatáskörrel felruházott döntéshozó testülete részére, melynek 

benyújtója a licit során a legmagasabb bérleti díjat ajánlotta meg. 

5. Amennyiben a licit bármely ok - például új ajánlatok hiánya vagy azonos összegű ajánlatok 

- miatt nem vezet eredményre, úgy a Bizottság sorsolás útján dönt. 

6. Kiíró, továbbá Budapest Főváros Önkormányzatának arra hatáskörrel felruházott 

döntéshozó testülete fenntartja magának a jogot arra, hogy indokolás nélkül:  

(a) eredménytelennek nyilvánítsa a pályázati eljárást a pályázat tárgyát képező bármely 

ingatlan vonatkozásában. A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása esetén a 

pályázó semmilyen jogcímen nem érvényesíthet kárigényt sem Kiíróval, sem pedig 

Budapest Főváros Önkormányzatával szemben. 

(b) a pályázatok benyújtására meghatározott időpontig visszavonja, illetőleg módosítsa a 

pályázati felhívást. 

7. A pályázat eredményéről, a nyertes pályázó(k) személyéről és a pályázat tárgyát képező 

bérleti szerződés(ek) megkötéséről Budapest Főváros Önkormányzatának arra hatáskörrel 

felruházott döntéshozó testülete jogosult dönteni. A döntéséről a Kiíró annak kézhezvételét 

követő 5 munkanapon belül e-mail-ben vagy levélben értesíti a pályázókat. 

8. Kiíró csak azzal a pályázóval köt bérleti szerződést, aki a pályázatot megnyerte. A pályázat 

nyertese az, akit Budapest Főváros Önkormányzatának arra hatáskörrel felruházott 

döntéshozó testülete nyertessé nyilvánított.  

 

 



VII. INFORMÁCIÓ ÉS SZEMÉLYES TÁJÉKOZÓDÁS 

A Központ épülete, valamint a pályázati kiírás tárgyát képező Ingatlanok előzetes egyeztetést 

követően, a Központ nyitva tartási idejében megtekinthetők.  

A pályázattal kapcsolatban, illetve az Ingatlanok megtekintése céljából bővebb felvilágosítás 

a következő elérhetőségeken kérhető: 

Szikora Linda /projektigazgató/, Tel.: + 36 30 472 9368 

Némethné Árvay Hajnalka /ügyintéző/, Tel.: + 36 30 418 5805 

/Munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 8.00 és 16.00 óra között, pénteken 13.00 óráig/ 

A Kiíró, valamint a Központ adatai megtekinthetők a következő internetes címeken: 

www.bfvk.hu, www.balnabudapest.hu. 

 

Budapest, 2016. március 25.  

 

 

         

                 Barts J. Balázs s.k. 

         vezérigazgató 

                   Kiíró 

http://www.bfvk.hu/
http://www.balnabudapest.hu/

