
A Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. (MOM Sport) 
az alábbi helyiségeket nyilvános pályázati eljárás keretében bérbeadásra kínálja: 

 

Cím, a bérlet tárgya 

A teljes 
ingatlan 
helyrajzi 
száma 

A helyiség 
teljes 

alapterülete 
 

Bérleti díj minimális 
összege (Ft+ÁFA/hó) 

Egyéb feltételek 

1.  
1123 Budapest, Csörsz utca 14. alatti 
ingatlanban található 76 m2 alapterületű helyiség 

7911/2 76 m2 380.000,- Ft+ÁFA/hó 

A helyiség kizárólag szolárium 
funkcióra hasznosítható. 

A bérleti szerződés a helyiség 
birtokbaadásától számított 5+5 éves 

határozott időre jön létre. 
Előzetes egyeztetés alapján a helyiség 

megtekinthető. 

2. 
1123 Budapest, Csörsz utca 14. alatti 
ingatlanban található 78,18 m2 alapterületű 
helyiség 

7911/2 78,18 m2 609.000,- Ft+ÁFA/hó 

A helyiségek kizárólag 
vendéglátóegység/büfé funkcióra 

hasznosítható. 
A bérleti szerződés a helyiség 

birtokbaadásától számított 5+5 éves 
határozott időre jön létre. 

Előzetes egyeztetés alapján a 
helyiségek megtekinthetőek. 

3. 
1123 Budapest, Csörsz utca 14. alatti 
ingatlanban található 172,4 m2 alapterületű 
helyiség 

7911/2 172,4 m2 862.000,- Ft+ÁFA/hó 

A helyiség kizárólag iroda, raktár, 
sportfelszerelés árusítása funkcióra 

hasznosítható. 
A bérleti szerződés a helyiség 

birtokbaadásától számított 5+5 éves 
határozott időre jön létre. 

Előzetes egyeztetés alapján a helyiség 
megtekinthető. 

4. 
1123 Budapest, Csörsz utca 14. alatti 
ingatlanban található 34,18 m2 alapterületű 
helyiség 

7911/2 34,18 m2 170.900,- Ft+ÁFA/hó 

A helyiség egyéb, meg nem 
határozott szolgáltatás nyújtása 

funkcióra hasznosítható. 
A bérleti szerződés a helyiség 

birtokbaadásától számított 5+5 éves 
határozott időre jön létre. 

Előzetes egyeztetés alapján a helyiség 
megtekinthető. 
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5. 
1123 Budapest, Csörsz utca 14. alatti 
ingatlanban található 16,84 m2 alapterületű 
helyiség 

7911/2 16,84 m2 117.880,- Ft+ÁFA/hó 

A helyiség egyéb, meg nem 
határozott szolgáltatás nyújtása 

funkcióra hasznosítható. 
A bérleti szerződés a helyiség 

birtokbaadásától számított 5+5 éves 
határozott időre jön létre. 

Előzetes egyeztetés alapján a helyiség 
megtekinthető. 

6. 
1123 Budapest, Csörsz utca 14. alatti 
ingatlanban található 70 m2 alapterületű helyiség 

7911/2 70 m2 297.500,- Ft+ÁFA/hó 

A helyiség egyéb, meg nem 
határozott szolgáltatás nyújtása 

funkcióra hasznosítható. 
A bérleti szerződés a helyiség 

birtokbaadásától számított 5+5 éves 
határozott időre jön létre. 

Előzetes egyeztetés alapján a helyiség 
megtekinthető. 

A pályázati dokumentációkat személyesen megvásárolni a 1123 Budapest, Csörsz u. 14-16. szám I. emelet alatti irodában (nyitvatartás: hétfőtől péntekig 
9h-16h között), illetve elektronikusan igényelni a http://momsport.hu honlapon a hirdetésnél található tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően 

2023. március 29. nap 9.00 órától 2023. április 14. nap 12.00 óráig lehet. 
A pályázati dokumentáció díja 10.000,- Ft+ÁFA/csomag. 

A pályázati dokumentáció megvásárlásának feltételeiről érdeklődni a 0670/612-8700 telefonszámon lehet munkanapokon 9h-12h között. 
A pályázati dokumentáció megvásárlása a helyiségek megtekintésének és a pályázati eljárásban való részvételnek a feltétele. 

 
Móczán Mónika s.k. 
         ügyvezető 

  

http://momsport.hu/
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Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Korlátolt Felelősségű Társaság  

(a továbbiakban: MOM Sport)  

TÁJÉKOZTATÓJA 

a nyilvános pályázattal bérbeadásra meghirdetett helyiségek pályázati dokumentációjának megvásárlásának feltételeiről 

 

 

A bérbeadásra meghirdetett helyiségek pályázati dokumentációja 10.000,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 12.700,- Ft térítési díj megfizetése 

ellenében 2023. március 29. napja 9:00 órától 2023. április 14. napja 12:00 óráig az alábbiak szerint igényelhető: 

1.  A pályázaton részt venni szándékozó pályázó a térítési díjat a MOM Sport 12001008-01769252-00100001 számú bankszámlájára 

banki átutalással fizetheti meg.  

 A banki átutalás közleményében meg kell jelölni a pályázni kívánt helyiség alapterületének megfelelően a „Pályázat 76 m2”, 

vagy „Pályázat 78,18 m2”, vagy „Pályázat 172,4 m2", vagy „Pályázat 34,18 m2”, vagy „Pályázat 16,84 m2”, vagy „Pályázat 

70 m2” szöveget, valamint a pályázaton részt venni szándékozó pályázó(k) nevét. A térítési díj akkor minősül határidőben 

megfizetettnek, amennyiben annak teljes összege a MOM Sport fent jelölt bankszámláján legkésőbb 2023. április 14. napján 

jóváírásra kerül.  

2. A pályázati dokumentáció a térítési díj banki átutalással történt megfizetésével 2023. március 29. napja 9:00 órától 2023. április 

14. napja 12:00 óráig személyesen átvehető a 1123 Budapest, Csörsz u. 14-16. szám I. emelet alatti irodában (nyitvatartás: hétfőtől 

péntekig 9h-16h között), vagy ugyanezen időszakban elektronikusan igényelhető az info@momsport.hu e-mail címen a pályázni 

kívánt helyiség alapterületének megfelelően a „Pályázat 76 m2”, vagy „Pályázat 78,18 m2”, vagy „Pályázat 172,4 m2", vagy 

„Pályázat 34,18 m2”, vagy „Pályázat 16,84 m2”, vagy „Pályázat 70 m2” tárgy megjelöléssel, valamint a pályázaton részt 

venni szándékozó pályázó(k) nevének, székhelyének, telefonszámának és e-mail címének feltüntetésével.  

A pályázati dokumentáció megvásárlása a pályázaton való részvétel feltétele, továbbá érvényes pályázatot kizárólag az a pályázó nyújthat 

be, aki a banki átutalás közleményében, illetve a pályázati dokumentáció elektronikus igénylése során feltüntetésre került pályázóként 

(közös pályázat esetén mindegyik pályázó feltüntetése szükséges)!  

 


