
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 

előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály _Al 2- , sz. napirend 

ELŐTERJESZTÉS 
a  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  augusztus  21  -ei  ülésére 

Tárgy: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület Vajdahunyad utca  16.  szám alatti ingatlanra 
vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra 

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető 
Készítette: Szalontainé  Cs Anna  ügyintéző 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Mellékletek: kérelem, adásvételi szerződés, nem hiteles tulajdoni lap 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Budapest  Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. kérelmet terjesztett elő a  Budapest  VIII. ker. 
35591/0/A/5  hrsz. Vajdahunyad  u. 16.  I. emelet  4.  szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlási 
jognyilatkozat megtétele tárgyában. Tájékoztatja az Önkormányzatot, hogy a  Budapest  Főváros 
Önkormányzat tulajdonát képező  35591/0/A/5  hrsz-ú, természetben a  Budapest  VIII. kerület 
Vajdahunyad  u. 16.  I. emelet  4  szám alatt található  160 m2  alapterületű a közös tulajdonból 
hozzátartozó  1738/10000  tulajdoni hányadú lakást  2019.07.16-án  nyilvános pályázat útján értékesítette a 
H-EUréka  Consulting  Tanácsadó és Vagyonkezelő Zrt. részére. 

A  vételár  69.700.000.  -  Ft,  azaz hatvankilencmillió - hétszázezer forint. 

A  Vajdahunyad utca  16.  számú ingatlanban önkormányzati tulajdon nincs, az elővásárlási jog az 
egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló  1991.  évi 
XXXIII. törvény  39.§ (1)  és  (2)  bekezdése alapján illeti meg az Önkormányzatot. 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján, mivel az ingatlanban nem található 
önkormányzati tulajdon, ezért a vásárlással az Önkormányzat olyan ingatlanban szerezne jelentős 
befolyással nem  biro  tulajdoni hányadot, amelyben a Képviselő-testület által elfogadott hosszú távú 
vagyongazdálkodási koncepció szerint az elidegenítés az elsődleges, így a Gazdálkodási Ügyosztály 
nem javasolja az elővásárlási jog gyakorlását. 

II. A  beterjesztés indoka 
Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja az elővásárlási jognyilatkozat megtétele. 

A  döntésnek pénzügyi hatása nincs. 
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IV. Jogszabályi környezet 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a  66/2012.  (XII.13.) önkormányzati rendelet  17.  §  (1) 
bekezdés  c)  pontja alapján jogosult dönteni. 

Az elővásárlási jog az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba 
adásáról szóló  1991.  évi XXXIII. törvény  39.§ (1)  és  (2)  bekezdése szerint illeti meg az 
önkormányzatot. 

Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat a  35591/0/A/5  hrsz. alatti, természetben a  Budapest  VIII. kerület 
Vajdahunyad  u. 16.  I. emelet  4.  szám alatt található  160 m2  alapterületű lakás tekintetében, a  69.700.000 
Ft,  azaz hatvankilencmillió - hétszázezer forint vételáron létrejött adásvételi szerződéshez kapcsolódó 
elővásárlási jogával nem kíván élni. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  augusztus  21. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel 
módjára: nem indokolt hirdetőtáblán honlapon 

Budapest, 2019.  augusztus  13. 7(--e14 
dr.  H  ncz Adrienn 
ügyosztályvezetö

lf  
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Budapest  Főváros VIII. Kerület Józsefváros 
Önkormányzat 

dr. Sara Botond 

Polgármester úr részére 

Budapest 
Baross  u. 63-67. 
1082 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A Budapest  Főváros Kormányhivatala  X1  kerületi Hivatal által  Budapest VIE.  kerület,  35591/0/A/5 
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben  1082 Budapest,  Vajdahunyad utca  161.  emelet  4.  szám alatt 
található,  160 m2  alapterületű, "lakás" rendeltetésű társasházi ingatlan és a közös tulajdonból hozzá tartozó 
1738/10000  arányú eszmei hányad  Budapest  Főváros Önkormányzata  1/1  tulajdonát képezi (a 
továbbiakban: Ingatlan). Az Ingatlan nyilvános pályázat útján történő értékesítésére, közszolgáltatási 
szerződése alapján a BFVK Zrt. (székhelye:  1013 Budapest,  Attila út  13/A;  cégjegyzékszáma:  01-10-
042695)  jogosult.  A  BFVK Zrt.  2019.  március  1.  napján nyilvános pályázatot írt ki az Ingatlan 
értékesítésére.  A  pályázati kiírásban szereplő  2019.  április  30-i  határidőig egy érvényes ajánlat érkezett. 

A  pályázati eljárás során érvényes ajánlatot a H-EUréka  Consulting  Tanácsadó és Vagyonkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: H-EUréka  Consulting  Zrt., cégjegyzékszám: 
01-10-046627,  székhely:  1047 Budapest,  Károlyi István  u. 7.11/12.,  adószám:  22680727-2-41,  statisztikai 
számjel:  22680727-7711-114-01,  képviseli: Farkas Csaba vezérigazgató, mint vevő (a továbbiakban: 
Vevő), nyújtott be. 

A  Vevő által megajánlott vételár  69 700 000 Ft,  azaz Hatvankilencmillió-hétszázezer Forint volt. Az 
ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló  2007.  évi CXXVII. törvény  86.  §  (1)  bekezdés  j) 
pontja alapján mentes az általános forgalmi adó alól. 

Budapest  Főváros Önkormányzata, mint az Ingatlan tulajdonosa és eladója a pályázati eljárás, valamint 
az azt követő tulajdonosi döntés alapján a Vevőt jelölte meg nyertes ajánlattevőként is a nevezett 
társasággal kötötte meg az Ingatlan adásvételi szerződését. 

Az Ingatlan tekintetében az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába 
adásáról szóló  1991.  évi XXXIII. törvény  39.§ (1)  és  (2)  bekezdése alapján Józsefváros  Budapest  Főváros 
VIII. kerület Önkormányzatát az Ingatlan tekintetében — az ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyzett — 
elővásárlási jog illeti meg. 

A  fentiek alapján felhívjuk Tisztelt Polgármester Urat, hogy jelen levelünk kézhezvételétől számított  45 
napon belül szíveskedjen nyilatkozni arról, hogy Józsefváros  Budapest  Főváros VEI. kerület 

1013 Budapest, Attila U 3íaI  levélcint  1253 Budapest, PI . 6.1 telehin: 36 1 3252 400 j fax: 361 3252 444 1 e-mall: blvkehtv u I Bew.hfuLhu 



Önkormányzata élni kíván-e az elővásárlási jogával. Amennyiben az Önkormányzat él elővásárlási 
jogával, úgy az adásvételi szerződés  Budapest  Főváros Önkormányzata és Józsefváros  Budapest  Főváros 
VIII. kerület Önkormányzata között jön létre. 

Tájékoztatom Tisztelt Polgármester Urat, hogy amennyiben jognyilatkozatuk a jelen levelünk átvételétől 
számított  45.  napon belül nem érkezik meg társaságunkhoz, és nem kérnek a nyilatkozat megtételére 
határidő hosszabbítást, azt úgy tekintjük, hogy elővásárlási jogukkal nem kívántak élni. 

Segítő közreműködését és szíves válaszát előre is köszönöm! 

Budapest, 2019.  július  LL  napján 

Tisztelettel: 

Barts  J.  Balázs 
vezérigazgató 

Budapest  Főváros Vagyonkezelő Központ. 

Melléklet: 
1. Adásvételi szerződés másolat 
2. Tulajdonosi döntésről szóló határozat kivonat másolat 



INOATLANHASZNOSITÁSI 
Határozati Kivonat IGAZGATÓSÁG 

a Tulajdonosi, Gazdasági  es  Közterület-hasznosítási Bizottság 
2019.  június  25-i  ülésének  38.  napirendi pontjáról 

38.  napirendi pont 
Javaslat a  1082 Budapest  Vajdahunyad utca  16.  I. emelet  4.  szám alatti ingatlan értékesítésére 
Előterjesztő: BFVK Zrt. 
Előkészítő:  Budapest  Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. 

1416/2019.(06.25.)  TULAJDONOSI, GAZDASÁGI ÉS KÖZTERÜLET-HASZNOSITÁSI 
BIZOTTSÁG HATÁROZATA 

A  Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi, Gazdasági  es  Közterület-hasznosítási Bizottsága a  Budapest 
Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
22/2012.  (III.  14.)  Főv. Kgy. rendelet  24.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában meghatározott hatáskörében 
eljárva úgy dönt, hogy: 

1. 

1.1.  Eredményesnek nyilvánítja a  Budapest  Főváros Kormányhivatala Xl. kerületi Hivatala által 
Budapest  VIII. kerület,  35591/0/N5  helyrajzi számon nyilvántartott, természetben  1082 
Budapest  Vajdahunyad utca  16.  I. emelet  4.  szám alatt található,  160 m2  alapterületű, "lakás" 
rendeltetésű társasházi ingatlan  es  a közös tulajdonból hozzá tartozó  1738/10000  arányú 
eszmei hányad értékesítése tárgyában lefolytatott nyilvános, kétfordulós pályázati eljárást 
azzal, hogy az ingatlanra kiírt értékesítési pályázat nyertese, igy az ingatlan vevője  1/1 
arányban a Haréka  Consulting  Tanácsadó és Vagyonkezelő Zártkörüen Működő 
Részvénytársaság (röviditett neve: H-EUréka  Consulting  Zrt székhelye:  1047 Budapest, 
Károlyi István  u. 7.  II/12.; Cg.:  01-10-046627;  adószám:  22680727-2-41;  képviseli: Farkas 
Csaba vezérigazgató)  69 700 000 Ft  vételár összeggel. 

1.2.  Jóváhagyja  es  megköti az előterjesztés  8.  számú mellékleteként csatolt ingatlan adásvételi 
szerződést, egyúttal felkéri a Tulajdonosi, Gazdasági  es  Közterület-hasznositási Bizottság 
elnökét, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződésnek a BFVK Zrt.-vel kötött 
Közszolgáltatási Keretszerződés és a BFVK Zrt. részére adott igazolás  es  általános 
meghatalmazás alapján meghatalmazottként eljáró BFVK Zrt. vezérigazgatója általi 
aláírásáról. 

Szavazás:  7  igen,0 nem,0 tartózkodás 
Felelős: Láng Zsolt dr. 
Határidő:  90  nap 
Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás 

dr. Láng Zsolt 
elnök 
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a Budapest  Főváros Önkormányzata (székholy:  1052 Budapest.  Városház  u. 9-IL. 
törzskönyvi azonosító szám:  735638;  adószzinr.  15735636-2-41;  KSH szám:  15735636-8411-

 

321-01.  AHTI azonosító:  745192.  képviseli: larlós töpolgánnester)  mint  tulajdonos  es 
eladó  14'  iseletében szerződés aláírására  es  vételár zinételdre  is  kiterjedő hatályú 
meghatalmazással eljáró  Budapest  Főváros Vag,yunkezel6 Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhely:  1013 Budapest. Attila  úti)  A.;  röviditett cégnév: BFVK Zr!.; 
cégjegyzékszzim:  01-10-042695;  adöszám:  12006003-2-41:  KSH szám.  12006003-6832- I 14-
01;  képviseli:  Barts  J.  Balázs vezérigazgató)  mint  eladó  (a  továbbiakban: Eladó), 

másrészről 

III-EUréka  Consulting  Tanácsadó  es  Vagyonkezelö Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (röviditett cégnév: H-EUréka  Consulting  Zn.,  eégjegyzékszám:  01-10-
046627,  székhely:  1047 Budapest,  Károlyi István  u. 7. 11/12..  ackisztitn:  22680727-2-41, 
statisztikai számjel: 226Sv727-771 I  -1 Han  képviseli: Farkas Csaba %ezértgazgató• mint 
vevö (a továbbiakban: Vevő, Eladó és Vevő a továbbiakban külön-külön: Fél. együttesen: 
Felek) 

ELŐ ZMÉNYEK 

Eladó is a BFVK  Zn.  között  2011.  október  26.  nap* Közszolgáltatási 
Keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerzödés) jött létre. az Eladó tulajdonában 
álló. a Keretszerződés hatálya alzi tartozó ingatlanok vagyongaz.dálkodási feladatainak 
közszolgáltatás keretében történő ellátására vonatkozóan. 
A  Keretszerződés alapján  2019.  évre  Eves  Közszolgáltatási Szerződés (a 
továbbiakban:  Eves  Szerződés) került megkötésre. 
Az  Eves  Szerződés I.sz. melléklet  1117.  sz. almellikletében foglaltak alapján az Eladó 
L/1  tulajdoni hányadát képező, a  Budapest  Főváros Konnányhivatala  XL  kerületi 
Hivatal által  Budapest  VIII. kerület,  35591/01A/5  helyrajzi számon nyilvántartott, 
természetben  1082 Budapest  Vajdahunyad utca  16. 1.  emelet  4.  szám alatt található, 
160 1112  alapterületü , lakás" rendeltetésü társasházi ingatlan is a közös tulajdonból 
hozzá tanozó  1738/10000  arányú eszmei hányad (a továbbiakban: Ingatlan) 
értékesítésére BFVK  Zn.  jogosult. 

Az. Ingatlan enekesitésére a  Budapest Mires  önkormányzata vagyonáról, 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló  22/2012. (Ill. 14.) 
Föv.Kgy. rendelet (Vagyonrendelet)  IS.  alapján nyílt pályázati eljárás keretében 
került sor. mely eljárásban nyertes  01>  ázóként Vevő került megjelölésre. 

IV. Az Ingatlan értékesítését a Fövärosi Közgyűlés Tulajdonosi, Gazdasági, Közterület-
hasznositási Bizottsága a  1416'2019406.254  számon hozott határozatával jótállatoti. 

V. Feick  között megtartott egyeztetések alapján Vevő a jelen szerződés megkötésevel. az 
abban foglalt feltételek mellett meg kívánja vásárolni az Ingatlant az Eladótól. míg 
Eladó el kívánja adni azt a Vevőnek a jelen szerződésben lbglalt feltételek mellett. 



Telelt rögzítik.  bogy  a jelen szerződés I. számú inelleklere; képező lea/Lillis  es 
általános megliatalmazásban foglaltak alapján a BFVK  Zn.  vezérigazgatója.  Bans .1. 
Balizs. a BF 'K  7.n.  közszolgáltatisi tetékenysége chili:is:1 során jogosult 
szeriadikeliel ik a LaPcsali.idő okiratokat  at  Eladó  net awn  és megliatalinazottjakent 
inegkötin  é  aláírni. a tételárat a, Eladó I1C1 ében titventii  é  kiszáml:lent. 

A  fentiekre tekintettel Felel,  dz.  alabbiakhan állapodnak  weg. 
' • • . : . 

A  SZERZÖDÉS ÉRTELMEZÉSE •• 

1.1 Megliatározások 

A  jelen szerzodésben nagyheitivel  in  szavak. kifejezések - hacsak 
egkörnyez.etből másképp  »cm Lift  etkezik - az alabh meghatározon jelentéssel 

bírnak. 

Ajánlat jelenti a Vet  ö  által  at  Ingatlan megvásárlása tekintetében tett ajánlatot. 

Bejegyzési Engedély jelenti a BEVK  Zn.  által a Fővárosi Önkormányzat nevében az 
ingatlan-nyilvántartásról sztiló  1997.  éti.CXLI törvény  29. §-ban  foglalt feltételeknek 
megfelelő és a jelen szerződésben meghatározott feltételek teljesülése esetén 
kiadandó. a Vevő  1/1  arányú tulajdonjogának - tétel jogeimén - az ingatlan-
nyilt entaruisi bejegyzéséhez szükséges feltedlen és tisszavonhatatlan hozzájándó 
nyilatkozatot. 

Birtok itruházás jelenti az Ingatlan binokútnilitizásat az Eladó részéről a Vető vagy 
a Vet  ö  megfelelően igazolt képviselője részére. 

Birtokitruházás Napja jelenti a Vételár  es  esetleges késedelmi kamat 
Nleglizetésének Napját követő  15  munkanapon belüli, felek  final  egyezteteu 
időpontot. 

Közszolgáltatási Keretszerzödés jelentése az Előzmények I. pontjahan került 
meghatározásra. 

Eladó bankszámlája jelenti  a  DEVI.:  Zn.  Kercskedelini és Hitelbank  Zn -nél vezetett 
10201006-50021963  számú önkonnanyz.ati alszámláját. 

Foglaló jelenti a kötelezettség' inegerösitésekéni lizeteu pénzösszeget. amelyet 
a jelen szerződés  4.1  (a) pontja pontosit. 

Földhivatal jelenti a  Budapest  l•tiväros  Korman)  hivatala  XI.  kerületi  flit  atalzit. 

Fővárosi önkornninOEtat jelenti  Budapest  Főtáros Önkormányzatat. 

Ingatlan jelenti a  Budapest  Eötärus Kormanyhivatala  XI  kerületi Hivatal  ;Dial 
Budapest  VIII. kedllet.  $5591/0 helyrajzi számon nyilvántartott. tennészetben 
1022 Budapest  Vajdahunyad utca  16.  I. emelet  4.  szám alatt található.  160 m2 
alapterületii. "lakás" rendelietésii  Lb-sashimi  ingatlant. mely  Budapest  Föväros 
Önkormányzatának I  /1 wimp"'  tulajdonát képezi, továbbá a kőzös tulajdonhállanual . . . 
tartozó  1732'10000  inanyú eszmei hanyador. . • • ', • • . t • ' ' • ' 

• • • •. . . • • . 
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Ingallan-nyilvántartási Törvény jelenti az ingatlan-nyilväntartisről sir%  1997.  évi 
CXL1. törvényt, egységes szerkezetben a vegreltajtásáról szóló  109f 1999, (X11.29.) 
I'VM rendelettel, Illetve  trek  módosititsait. 

helyi önkorminyzat jelenti a VIII. kerület Józsefváros önkorrnányzatät. 

Nleghatalmazás jelenti a Finarost önkonnzirn zat  (that  a 13FVE.  7n.  számára az 

111)1% 33.§ (2)  bekezdese szerinti alakisággal adott, az Ingatlan vonatkozásában 
korlatozásoktól mentes ügy  let' me  hatalmazást az I.  st.  melléklet szerint. melynek 
közjegy zö által hitelesített másolati példányát Vevit a jelen szerzödés aláírásakor 
Eladótól  at  vett. 

elpirás jelenti a BI'VK  Zit. anal  közzétett nyilvános lativást az Ingatlan 
ertekesitésere és  at  azt követő eljárást. 

Pályázati dokumentáció jelenti a Pályázati eljárásban való részvétel feltételeként 
kötelezően megvásárlandó dokumentumot. amely rögzíti a Pályázati eljárás  es 
értékesítés feltételeit 

Polgári Törvénykönyv jelenti  a  Polgári Tön-énykönn ről szóló  2013.  évi V. tönényt 
es  annak módosításait. 

Vevő bankszámlája jelenti a  Budapest Bank  Zrt.-nél vezetett  10103738-15959800-
0  I  1004004  szihnit szátnläjät. 

Vételár jelenti a jelen adásvételi szerződés  3.1  pontjában meghatározott pénzbeli 
ellenéneket. amelyet a Vevő köteles megfizetni az Ingatlanért. 

‘'ételdrhatralék jelenti  a  roglalo megfizetése után,  a  jelen szerződés 
hatálybalegeséről szóló értesítés napjától számitott  10  inunkanapon belül.  a  Vevő által 
a  BFVK  Zn.  bankszámlájára  a  teljesítés előtt előre fizetendő pénzösszeget. 

Vecchia.  Megfizeteanek Napja jelenti  a  Vételárhátralék  es  az esetlegesen felmerülő 
késedelmi kamat összegének  a  13INK  Zn.  bankszáni* történő jóváírásának napját 
napját vagy azt  a  napot. amiket Vevő  a 4.1. (b) pant  szerinti teljes összeg 
megfizetésének tényét hivatalos banki visszavonhatatlan terhelési igazolással igazolni 
tudja. 

1.2 Melléklet 

A ;Ilene), let  a jelen szetzödes el választhatatlan részét képezi azzal, hogy a jelen 
. szerződés szövege  es  a melléklet tartalma közötti ellentmondás eseten a jelen 

szerződés szük egének rendelkezései az. irányadóak.  A  jelen surzörle› melléklete a 
BI'VK  Zn.  vezérigazgatója részére kiállított Meghatalmazás. 

2. A  SZERZŐ DÉS TÁRGYA 

2.1 A  jelen szerződésben foglalt feltételekkel az  Fla& I/1  arányban eladja a Vevőnek. a 
Vevő pedig  I/1  arányban megvásárolja a jelen szerződés tárgyát képező, a  Budapest 
Főváros Kormányhivatala X!. kerületi hivatal által  Budapest.  VIII. kerület 
3559100/A/5  helyrajzi számon nyilvántartott. tenneszetben  1032 Budapest 
Vajdahunyad utca  16.  I.  omelet 4.  szám alatt található,  160 m2  alapterületű, "lakás" 
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rendeltetésű társashazi ingatlan;  es  a közös tulajdonböl hozza tartozó  1733110000 
arányú eszmei hányadot a  3.  pontban részletezett vételár ellenében. 

OE 1 Eladó képviseletében  a  BEV,:  Zn.  kijelenti  es a  Vevő kifejezetten tudomásul veszi, 
bogy a BEM  Zn.  jelen szerződésben tett jognyilatkozatai  a  Fővárosi önkormány  :rat. 
mint  az Ingatlan tulajdonosa nevében  a  Keretszerződés. az eredmény hirdető határozat 
es a  Meghatalmazás alapján tett jognyilarkozatok.  A  13rVIC Zrt. által tett e 
jognyilatkozatok  a RI%  árosi Ünkonnányzatot jogosítják és kötelezik. 

1 .3 Eladó feltétlen  es  visszavonhatatlan beleegyezését adja ahhoz, hogy a külön 
nyilatkozatba fbglalt bejegyzési engedél} alapján. az adásvétel tárgyát képező 
Ingatlanra, a Vételár teljes meglizetését kihetrien a tulajdonjogot a  Vine)  ja‘ara TOEI 
tulajdoni arányban adásvétel jogcímen  at  ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék. 

Szerződő felek jelen szerzödés aláírását  al  kérik az illetékes ingatlanügyi hatóságot. 
bogy  az Inytv. 47tA. * (I)  b)  pontja alapján jelen szerződés  2.1  pontjában 
meghatározott Ingatlan vonatkozásában a Vett  1/1  arányú tulajdonjogának 
bejegyzésére vonatkozó beadvány elintézését, a Bejegyzési Engedély benyújtásáiu, 
legfeljebb azonban a jelen szerzödésnek az ingatlanügyi hatósági benyújtásától 
számitou  6  hónapos határidő elteltéig tartsa függöben. 

Az Eladó kötelezettséget vállal arra,  bogy  a Vételár Meglizetésenek Napjától 
számított  5  rnunkanapon belül külön okiratba foglalt nyilatkozat (Bejegyzési 
Engedély) aláírásával feltétlen  es  visszavonhatatlan hozzájárultisukat adják ahhoz, 
hogy az Ingatlan vonatkozásában az Eladó  lit  arányú tulajdonjoga törlésre is a Vevő 
I/1  arányú tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba adásvétel jogclinen bejegyzésre 
kerüljön. 

1 .4 A  BEV):  Zn.  a  Bejegyzési Engedély öt eredeti peldányalt  a  Vételár  es  esetleges 
késedelmi kamat Megfizetésének Napjától számított  5  munkanapon belül köteles 
kiadni  a  Vevőnek. 

1 .5 A  Bejegyzési Engedély benyújtása a Földhivatal részére a Vevő feladata és költsége. 

2.6 A  szerzödö felek rögzítik. hogy a jelen szerződés tárgyát képezö ingatlan  at  épületek 
energetikai jellemzőinek tanúsításáról szőlő  176.2008.  (VI.  30.) !Conn.  rend. hatálya 
alá tartozik, a rendelet rendelkezései szerint tanúsitványt kell készíteni, amelyre 
tekintettel a jelen szerződés tárgyát képező ingatlanra vonatkozóan az energetikai 
teljesitöképességét igazoló IIET-00866933 számú energetikai minőségtanúsítványt a 
Nleghatalmazon a Vevő részére a jelen adásvételi szerződés aláításával egyidejűleg 
átadja.  A  Vevő az energetikai tanúsitvány átvételét a jelen szerződésen  ten  alairásával 
elisineri. 

3.  VÉTELÁR 

3.1 Felek az Ingatlan vételárát az Ajánlat alapján az alábbiak szerint állapítják meg: 

Az Ingatlan vételára:  69 700 000 Ft,  azaz Hatvankilencmillió- hétszázezei Forint. 

3.1 Feld  kijelentik,  bogy  a Vételár az altibbí  3.3  pontban foglaltakra tekinteuel - a  Feick 
kölcsönös megállapodásával került megállapításra és a Felek  an  méltányosnak, a 
forgalmi viszonyok szerint megfelelőttek ranják. Igy a Ve'ü a Polgári Törvénykönyv 



6:176.  §  (5)  bekezdésére is tekintettel az alábbi  3.3.  pontban foglaltakkal 
összefiiggésben semmilyen igényt  new  támaszthat a későbbiekben  at  Eladdeval 
szemben. 

33 Jelek  rögzítik.  bog>  a Vevő a Vételár  megailialasaktir figyelembe  %cue  a következő 
körülményeket: 

-  Ar  Ingatlan tekintetében  a  magyar államot első helyen,  a  nemzeti ‘agyonról szóló 
2011. CXCVI. tön én'  14.  §  (2)  bekezdés alapján elovásárhisi  jog  illeti meg: 

- Az illetékes önkormányzatot  at  egyes állami tulajdonban Nagy ontargyak 
önkormányzatok tulajdonába ad:blared szóló  1991.  évi XXXIII. törvény  39.  §  (1) es 
(2)  bekezdése alapján elővásárlási jog illeti meg: 

- Annak eldöntése. megítélése. hogy az Ingatlan a Vevő céljainak megklel-e, 
kizárólag a Vevő felelőssége. Az Ingatlan ‘e‘íi céljainak megfelelő esetleges 
kialakításához vagy használatához szükséges mindennemű dokumentum és 
hozzájárulás. engedély, stb. (igy különösen az ingatlanhan végzendő bárminemű 
tevékenység végzéséhez szükséges engedély. tirsasházi hozzájárulás stb.) 
beszerzése kizárólag a vevő felelőssége; 

- Felek jelen szerződés aláírásával kifejezetten megállapodnak abban,  bogy at 
Ingatlan beépíthetőségével. bármely célú hannosításával. valamint a közinüvesités 
jelenlegi helyzetével és annak jövőbeni változtatásával kapcsolatos valamennyi 
körülmény tisztázása a  Ws ö  feladata; 

-  A  Vevő kijelenti. hogy a Szerződés aláírása előtt  at.  Ingatlannal kapcsolatban 
mindenre kiterjedő tájékoztatást kapott a pályázati dokurnentüchiban. 

4. A  VÉTELÁR MEGFIZETÉSE 

4.1 A  Vételár megfizetésének ideje  es  módja 

(a) A Feld;  rögzítik. hogy a Vevő a Pélyázati Eljárás keretében palytizati 
biztosíték jogcimén megfizetett az Eladónak  6 970 000 Ft,  azaz Hatmillió-
kilencszázhetvenezer Forint összeget. amelyet a Felek jelen szerződés 
aláírásával kglalónak tekintenek.  A  Felek kijelentik, hogy tisztában vannak a 
foglaló jogi jellegével ts azzal, hogy az a Fel, akinek a jelen szerződés 
meghiúsulása felróható, az adott foglalót elveszíti, a kapott foglalót pedig 
kétszeresen köteles visszafizetni.  A  foglaló a Vételärba beszámít. 

Szerződő  Feick  kijelentik,  bogy  Foglal" a  Pidgin,  Trintykönyvről szélű l'ik. 
6:185. §-ban  rögzitett jogi természetével, illetve tanalmával tisztában vannak. 
eljáró ügyvécl erről tájékoztatta  act. Enna  megfelelően tudomással birnak 
arról,  bogy  Eladónak fizetett pénzt akkor  Mkt  Fogjahinak tekintem,  ha  annak 
fizetésére a kötelezettségvállalas megerösitéseként kerül sor, és ez a 
rendeltetés a szerződésből egyértelmiten kitűnik:  ha  a szerződést teljesitik. 
tartozás a Foglaló összegén el esökken;  ha  a sz.erződés teljesitése olyan okból 
hiúsul meg, amelyért egyik Szerződő Fél sem felelős, vagy mindkét Szerzödő 
Fél felelős, figy a Foglaló isszajár. 

‚0 



A  teljesítés meghiúsulásáén felelős Szerződő Fél. amennyiben Vevő abban az 
esetben az adott Foglalót elveszti, amennyiben Eladó. abban az esetben 
kapott Foglalót kétszeresen köteles visszatériteni;  a  Foglaló elvesztése vagy 
kétszeres sisszatérítése  a  szerződésszege kö‘etkezményei alól nem mentesít. 
mig kötbér és  a  kärtérites összege  a  Fog1416 összegével csökken. 
Ve‘ii  a  Vételár további részét  62 730 000 n  összeget. azaz Hatvankétmillió-
letszázhannineezer Forintot  (a  továbbiakban: Vitelirhitralek)  a  jelen 

szerződés hatálybalépéserol törtené Eladó általi írásbeli értesítés Vevő általi 
kezhezvételének napjától számitott ti. (  O)  munkanapon belül  a 
hirtokútruházás és  a  tulajdonjog átszállást megelőzően banki átutalással 
köteles megfizetni  a  BFVK zst. bankszámhijära. 

(e) Az  általános forgalmi adóról szóló  2007.  évi CX_XVII. törvény  So. (I) j) 
pontja alapján az ingatlan énekesítése mentes  uz  általános forgahni adó 

4.2 A  vételár megfizetését  a  Felek azon  a  napon tekintik teljesítettnek  a  Vevő részéről. 
antiker  a 4.1(6)  pont szerinti teljes ősszeget  a  BFVK  Zn.  bankja  a  bankszámláján 
jóviiirja vagy amely napon  a  Vevő  a 4.1. (b)  pont szerinti teljes összeg megfizetésének 
tényét hivatalos banki terhelési igaz.ohissal igazolni tudja. 

4.3 Vevő a Vételár késedelmes meglizetése esetén a Vételár megfizetése inellett köteles a 
Polgári Tönenykönyi  6:155  § (II bekezdése szerinti késedelmi kamatot fizetni az 
Eladó részére. 

5. SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATOK  ES  TÁJÉKOZTATÁS 

5.1 Eladó szavatossági nyilatkozatai 

A  jelen szerződés akiirásával Eladó szavatolja  a  Vevönek. hogy 

- az Ingatlan  a  Fővárosi önkormányzat  I/1  arányú tulajdoni hányadát 
képezi  es a  BFVK Zn.-vel kötött Keretszerződésben és az  Eves 
Szerződésben értékesítésre kijelölt ingatlanok köze tartozik és az 
adásvételi szerződés aláirására  a  1.31A/K  Zn.  vezérigazgatója  a  jelen 
szerződés  I.  számú mellékletét képez.ö Igazolás és általános 
meghatalmazás alapján jogosult.  Az  ingatlan  a  jelen szerződés  3.3 
pontjában körülin  es  meghatározott terheken túlmenően  per-.  teher- és 
igénymentes. 

-  a 131  VK Zn  rendelkezik  a  jelen szerzödés megkötéséhez. valamint 
az abból eredő kötelezettségek teljeitéséhez szükséges 
felhatalmazással. 

•. : 

'• . . ' 
. .- a jelen szerződés aláírásának napjától  of  Ingatlan tulajdonjogának a 

Vet öre a  7.2  (a) punt szerinti átszállásáig sem közvetlenül. sem 
. .• alame)> gazdasági társaságban fennálló bármely érdekeltségén 

keresztül. sem bännely más módon az Ingatlannal semmilyen, a jelen 
adásvétel megvalósulását korlátozó vagy meghiúsító módon nem 
rendelkezik, az Ingatlant semmilyen módon nem terheli meg. valamint 
net»  tesz senunii. ami a Vevő jelen szerződéssel kapcsolatos  :dame) 
jogát esorhitja. esorbhhatja, meghifisitja vagy meghielthatja. 
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Eladó tájékoztatja Vetöt anti  bogy  az eredmény hirdet6 határozat vele való 
közlését  Li% teen.  az  Main  adásvételi szerződés megküldésé' el a  Magyar 
/Walnut  képviselő szervet  35  napos határidő tüzésével.  es  a Helyi 
önkonnányzatot írásban,  45  napos határidő tüzésivel felhivja.  bogy 
nyilatkozzon az öt az Ingatlan tekintetében megillető elenásárlasi jog 
gyakorläsöröl azzal,  bogy  amennyiben a  Magyar Main  képviseletében eljáró 
szer'  es  a Helyi önkormányzat a megadott batáridoben nem nyilatkoznak, azt 
úgy kell tekinteni.  bogy  nem kívántak élni clőuisárlásijogukkal 

Abban az esetben,  ha  a magyar  Whim  képviseletében eljáró szerv  35  napon 
belül, és a Helyi Önkonnányzat pedig  45  napon belül nem tesznek 

-nyilatkozatot. akkor a BFVK  Zn.  okirati mödon igazolja a ténivevény és a 
felhi%  ;1st  tanalmazá  level Verb  részére történő atadastival.  hog)  a  Magyar 
Ällam nevében eljáró szen  es  a Helyi önkormányzat a megadott határidőn 
belül nem nyilatkoztak. 

Szerződő  Feick  rögzítik, hogy amennyiben a  Magyar  Állam. illetve a 
Helyi önkonuanyzat jelen szerződés tárgyát képező ingatlan vonatkozásában 
határidön belül tett nyilatkozatával él elővásárlási jogával. abban az esetben jelen 
adásvételi szerződés megkötésére isszameniileg Felek között megszűnik. 

5.2 Vinci szavatossági nyilatkozatai 

A  jelen szerződés aláírásával a Vevő szavatolja az Eladónak.  bogy  rendelkezik a jelen 
szerződés megkötéséhez. valamint az abból fakadó kötelezettségek teljesítéséhez 
szükséges felhatalmazással  es  forrásokkal. 

Vevő kijelenti.  bogy  a szerződés aláírását megelőzően az Ingatlan állapotáról. 
adottságairól. beépíthetőségiről, közmübelyzetérők a vonatkozó hatósági előírások-ről 
kellőképpen tájékozódott. Az Ingatlant ismert és megtekintett állapotban vásárolja 
meg. 

(OE. VEVŐ  KÖTELEZETTSÉGEI 

Az általa megajánlott Vételár  4.1  pontban foglaltak szerinti megfizetése  es  jelen 
szerződésben vállah kötelezettségek betartása. 

Jelen szerződés ügyvédi ellenjegyeztetése, valamint az illetékes Földhivatalhoz 
történő benyújtása a kapcsolódó dokumentumokkal együtt. 

7. BIRTOKÁRUHÁZÁS ÉS  A  TULAJDONJOG /11'5Z/it-USA 

7.1 13irtokfundwizás 

(a) Eladó a Birtokainfluitzt Napján a BI:VIC  Zn.  közremüködésé‘el köteles az 
Ingatlan binokát a Vevöre átruházni.  A Feick  a birtokátruházásról 
jegyzőkönyvet vesznek fel. amelyet a Felek  an-a felhatalmazon képviselői 
altiímak. és amelyben a  Feick  az alábbiakat rögzítik: 

(i) a birtokátruházás tényleges napja; 
a Felek képviselőinek igazolása: 
az Ingatlan birtokátruházás ténye; 
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(ii  ) a Vevő nyilatkozata arról.  bogy  a birtokátruházásra a jelen szerződés 
rendelkezéseinek megfelelően került sor: 

(b) A  Vevö a Birtokátruházas Napjától iseli az Ingatlannal kapcsolatos 
költségeket, terheket és e napon  stall  át a kárveszély is. valamint a Ve‘ii 
jogosult az Ingatlan kizárólagos binoklására  es  basin:Hat:1ra, a hasznok 
szedésere. 

(c) A Feick  megállapodnak abban. hogy az Ingatlan birtokettruházasakor megleN  (1. 
de  rejtve maradt hibsiiert az Eladót  es  a 11FVK Zri4 semmil>  en  felelösség nem 
terheli. 

(d) A  Birtokátnihúztis lezárását igazoló jegyzökönyv aláirtisanak megtagadása a 
birtokbavétel megiagadzistit jelenti.  Ewe  Csak Akin' kerülhet  Sol% ha  Eladó  3 

birtokbaadással kapcsolatos szerződéses kötelezettségvállalásait megsérti. 
Amennyiben a jegyzőkönyv aláírásának inegtagadására nem ken")) sor. az 
Ingatlan birtokba adottnak minősül. a jogkövetkezmények az aláírt 
birtokátruházási jegyzőköny‘nek megfelelően megtörtént hirtokeitruházasnak 
megfelelően alakulnak. 

7.' A  tulajdonjog litruházása. a  Vol)  tulajdonjog szerzése 

(a) Az Ingatlan tulajdonjogát a Vevő akkor szerzi meg, amikor a teljes vételárat 
maradéktalanul megfizette az esetleges késedelmi kamatokkal együtt, az 
elővásárlásra jogosultak az elövistirla.si jogukról lemondtak, illetve a 
megszabott határidőn beltil nem tettek nyilatkozatot arról.  bogy  élni kívánnak-
e az elővásárlási jogukkal és  at  erről szóló igazolásokat a BFVK  Zn.  okirati 
módon igazolta  es  ezeket a Vevő részére átadta. és a Vevő tulajdonjogát az 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztek. 

(b) A  Bejegyzési Engedély az ingatlan-nyilvántartásról szóló  1997.  évi 
törvény  39.  §  (3)  bekezdés  f)  pontja és a  47/A.  (I) bekezdés pontjában 
foglalt rendelkezésekre tekintettel, figyelemmel jelen szerződés  2.3.. 2.4. es 2.5 
pontjaiban foglaltakra. kerül az illetékes Rildhiyatalhoz benyújtásra. 

(c) Szerződő Felek tudomásul veszik,  bogy  amennyiben jelen adásvételi szerződés 
földhivatali benyűjtását kővető  hat  hónapon belül a tulajdonjog bejegyzéshez 
hozzájáruló nyilatkoz.at bármilyen okból nem kerülne benyújtásra.  Budapest 
Főváros Kormányhivatala jelen adásvételi szerződés alapján induló eljárást 
megszünteti. és a széljegyet törli. Szerződő Felek tudomásul veszik. hogy a 
széljegy ingatlan-nyilvántartási törlésével jelen Szerződés Felek között nem 
szűnik meg. Szerzödö Felek a jelen szerződésben vállah kötelezettségeiket 
továbbra is kötelesek teljesíteni. Amennyiben Szerződő Felek között jelen 
adásvételi szerződés bármilyen okból megszűnne. ügy Szerződő  Feick  jelen 
adásviteli szerződés alapján kötelesek egymással elszámolni. 

8. ELÁLLÁS  A  SZERZÓDÉSTÖL 

Eladó elállási joga 

-fit&  jogostalt elállni a jelen szerzödestöl.  ha  Vevő a jelen szerződés szerinti fizetési 
kötelezettségek el  30  napon túli késedelembe esik.  Ha  Eladó a jelen szerződéstől 
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jogszerűen éJI el úgy az Eladó a Vet(' által megfizetett pályázati biztosltékot mint 
foglalót jogosult megtartani. 

8.2 Vet  ii  el joga 

Vevő jogosult ekillni a jelen szerződéstől.  ha  Eladó 

(a) a Bejegyzési Engedélyt nem adja ki a Vevő részére a Vételär Megfizetésének 
Napját követő  5  inunkanapon belül és ezt a mulasztást nem orvosolja a \le%  ö 
erre vonatkozó írásbeli felszólítását kiil,ető  3  munkanapon belül. illetve 

(b) nem adja a Vevő hirtokiiha az ingatlant a 13inokiltruházás Napján. is ezt a 
mulasztást 'lent orvosolja a Vevő erre vonatkozó írásbeli felszólítását kö%  eta 5 
munkanapon bel ül. 

8.3 Eladót terhelő liZeléSi kötelezettség a jelen szerződés megszünése 'agy 
hatálytalansága esetén 

A  Vevő fenti  8.2  pontban szabályozott ehillása esetén az Eladó köteles  a  Vevönek  8 
munkanapon belül visszafizetni az. elállási  jog  Vevő általi gyakorlásáig  a  Vevő által 
an&  megfizetett összegeket, beleértve  a  foglaki összegét.  A  BFVK  Zn.  abban az 
esetben.  ha a  szerződés az Eladó  es a  Vevő között nem lép hatályba, mert valamelyik 
elővásárlásra jogosult  el  az elővásárlási jogával,  a  BFVK  Zn.  intézkedik  a  Foglaló 
összegének visszafizetéséről attól  a  naptól számított  8  munkanapon belül. amely 
napon  a  BFVK Zrt.-vel az elővásárlásra jogosult közli. hogy elővásárlási jogával élni 
kíván. 

Szerződő Felek rögzitik. hogy amennyiben a  Magyar  Állam, vagy a Helyi 
Önkormányzat az elővásárläsi jogával, is ez okból a jelen szerződés Eladó  es  Vevő 
között meghiúsul, úgy azt nem tekintik Eladónak felróható oknak, ezért a Foglaló 
Eladára vonatkozó jogkövetkezményeit erre az esetre nem alkalmazzák. 

8.4 Vevőt terhelő tizetési kötelezettség a jelen szerződés megszündse esetén 

Amennyiben Eladó a Vevőnek felrőható okból  till  cl a jelen szerzeidistől vagy 
egyébként a jelen szerződés a Vevőnek felróható okból szűnik meg. Úgy a Vevő a 
Foglald összegét elveszíti. 

9. HATÁLYBALÉPÉS 

Jelen szerződés az elővásárlási jogok myakorlásárol szóló nyilatkozatok beirkezese, 
vagy amennyiben határidőn belül nem tesznek nyilatkozatot az elővásárhism 
jogosultak, a rendelkezésre álló határidő utolsó napján lép hatályba. Eladó írásban 
értesiii a Vevőt az elővásárlási jogosultak rés,are megállapított határidő elteltéről. 

10. TlIOhiARTÁS. ADATVÜDELEN1 

(a) A  Felek kötelezettséget vállalnak arra. hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos. 
illetve a jelen szerződés aliiinisa vagy teljesítése során egymásról szerzett valamennyi 
adatot. intimate:Ka az érintett Fél eltérő írásbeli nyilatkozata hiányában úgy tekintenek. 
bogy  az az érintett Fél üzleti titka.  es  mint ilyet szigorúan bizalmasan kezdik. Felek 
vällaljük továbbá.  bogy  a jelen pont alapján üzleti titoknak minősülö adatokat. 
infonnadokat nem hozzák nyilvánosságra. azokat harmadik személlyel a intisik Fél 
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írásbeli hozzájándása nélkül nem közlik, kisete.  ha  azt jogszabály irja elő. Felek 
kötelezenseget %allalnak  to%  álti. hogy a szerződés kapcsán megismert személyes 
adatokat a természetes személyeknek a szemebes adatok Kezelése tekintetében történő 
%a:linen%)  es  a; ilyen adatok szabad iramlásáról. valamint a 95•46.EK irányelv hatilyon 
kb id  liclyezesenil  sat). 2016.  április  27-i inn 2016 679  európai parlamenti  es  tanácsi 
rendelet (GDPR.). valamint a kapcsolódó hazai jogszabályok rendelkezéseit szem előtt 
tansa kezelik azzal. hogy jelen szentödés szemelyes adatkezelesenek joyalapja a GDP116. 
cikk I bek.  b)  pontja. 

(1%) Felek tudomasul ‚es/ik továbbá.  bogy  a költségvetési pénzeszközök 
felhasználásának nyilvánosságára alamint az. infonmiciós önrendelkezési jogról és 
inlimmiciószabadságred szóló  2011.  évi  CAW  törvény  3. 5.  pontjára tekintettel 
szerzödés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok cimen nem tagadható 'neg. 

H. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

11.1 Ertesitdsek. kapcsolattartás 

Bármely Fdl által a jelen szerzödessel kapcsolatban a másik Fél számára adott 'agy 
küldött bármilyen értesítés ‚agy más dokumentum  MN  ennek tekintendő,  ha  a 
küldemény tértivevényes postai küldeményként erkezett, a tértivevényen szereplő 
átvételi időpontban.  ha  az értesítést futárral vagy küldemény-továbbitó szolgálattal 
küldtek  es  a  Whir  vagy a küldemény-továbbitó szolgálat nyilvántartást vezet a 
kézbesített külderanyekröl. fl2 abban megjelölt időpontban,  ha  pedig személyesen 
átadott értesitésscl történi. az erről készített átadás-átvételi jegyzőkönyvben 
meghatározott időpontban. 

Az  Eladó által  a  Vevönek írásban küldött értesítések közlésének időpontja az énesítés 
Vevő általi kézhezvételének napja.  A  levélben küldött küldeményeket az Eladó 
minden esetben  a  Vevő  anal  megadott levelezési címre küldi meg. Saját kézbesités 
eseten  a  személyes kezbesitest nem igénylő küldemények kézbesitése  a  címhelyhez 
tartozó levélszekrénybe történik. Amennyiben  a  posta vagy saját kézbesítés útján 
történő kézbesítés  a  szerzödö fél magatartása miatt hitisu1 meg, így pl.  a  „címzett 
ismeretlen", „elköltözött".  a  „cím nem azonositható", „útvételt megtagadta". vagy 
„nein  kereste" megjelölössel érkezik vissza az Eladóhoz,  a  kézhezvétel időpontja  a 

kézbesítés megkísérlésének időpontja.  Az  elküldés időpontjának igazolásául az Eladó 
postakönyve  sag.)  ezzel egyenertékü,  a pasta  által kiállított okirat, saját kézbesítés 
esetén  a  kézbesítés megtörténtei alátámasztó okirat  is  szolgálhat.  Az Eh& a  Vevőnek 
írásban kiküldött enesíteseket saját kézbesítenel vagy nonnál postai küldeményként 
küldi  tue». 

Felek az oly  an  közléseiket  es  ertesiteseiket. amelyekhez a jelen szerzödeshill eredő  
joghatás arzödik, email vagy telefon ótján nern, hanem kizárólag, a fenti módokon 

közlik egymással.  A  Felek kötelesek a kapcsolattartóik adataiban bekövetkezö 

változásokat a másik féllel haladéktalanul közölni. 

A Feick.  cimei (amíg a ciinvältozásról a jelen pont szerint ertesítest  twin  küldenek): 

JOELS" 



ha  az Eladó  3  címzett: 
Név: BFVK  Zn.  (képviseli  Bans)  Balázs vezérigazgató) 
Telefon: +361 325-2400 

1013 Budapest.  Attila őt 
E-mail: tevtliti 

ha  a Ve‘ö a címzett: 
Név: H-EUréka  Consulting Zit  (képviseli: Farkas Csaba 

vezérigazgató) 
Telefon,  fax:  +3620 3989403 
Cím; 1047 Budapest,  Károlyi István  u. 7. 11 12. 
E-mail: vezerigazgato(ii h-eureka.hu 

11.2  Irányadó jog, vitarendezés 

A  jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben  a  magyar jogszabályok az 
irányadók.  A  jelen szerződősből vagy azzal összeniggésben. annak megszegésével, 
megszündsével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely 
jogvität  a  Felek békésen próbálnak  weg  rendezni. Amennyiben  a  jogvita békés 
rendezése  60  napon belül lehetséges, ügy  a  jogvitában az általános hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező bíróság jár cl. 

11.3 IvIeehatalmazás 

A  Felek jelen okiratot saját jogi képviselőjük ellenjegyzése mellett irják alá azzal. 
hogy a jelen szerződés és a kapcsolódó okiratok elkészitésével, ellenjegyzésével, a 
szerződés, tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem, valamint a kapcsolódó 
dokumentumok benyújtásával. az Ingatlanügyi Hatóság is a Nemzeti Adó és -
Vámhivatal előtti képviselettel dr. Szlamka Gergely egyéni ügyvédet (címe:  1015 
Budapest,  Széna  ter 7. I11/6.,  kamarai nyilvántartási száma: KASZ:  36069636)  bízzák 
meg.  A  Felek kijelentik,  bogy  jelen okirat aláírása részüktől dr. Szlatuka Gergely 
ügyvédnek történő képviseleti meghatalmazás adását jelenti, aki azt, jelen szerződés 
ellenjegyzésével elvállalja, a megliatalmazrist elfogadja. 
Az Eladó jelen szerződés aláírásával meghatalmazza a BFVK Zr!. részéről dr. 
Szabados Tamás kamarai jogtanácsost (KASZ:  36076288). bogy  az Eladó jelen 
szerződésbe foglalt jognyilatkozatát ellässa jogi ellenjegyzéssel ds a jelen szerződés 
szerinti jogügylettel kapcsolatban az Eladót teljes jogkörrel képviselje. dr. Szabados 
Tamás kamarai jogtanácsos a meghatalmazást elfogadja.  A  Felek, eljáró képviselőik 
útján, kölcsönösen  es  egybehangzóan feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kijelentik 
és elismerik,  bogy  a jogi képviselők: 

a. a köznyilvántartásba bejegyzettségüket, jogalanyiságukat. jelen ügylethez 
szükséges jogképességiiket hat-mint napnál nem régebbi okiratok alapján 
ellenőrizték; 

b. előzetes hozzájárulásukkal elvegeztek a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  2017.  évi 
törvény (továbbiakban:  Pug.) 7.*  (I) bekezdése szerinti ügyfél itvilágitäst. ás 
ennek kereten belül személyi igazolványaik  es  lakcímkártyájuk alapján 
meggyőződtek a Felek e Szerződés megkötése során eljáró képviselőinek 
szernélyazonosságárál, valamint céginformáció és a Meghatalmazás alapján arről, 
hogy e Szerződés megkötésére jogosultak, ellenőrizték a Meghatalmazás 
érvényességét is a tulajdonjog átntliázására irányuló jogcímet is; 
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e. a  Rieke'  e Szerzodes megkötése  sorb  képviselő személyek személy 
igazolványautil  es  lakeimkärtyaiiról.  tuck  hiányában személyazonosságul 
igazolására) alkalmas igazoltányairól. előzetes hozzájárulaisukkal fenymásolato 
készítettek, hozzájárultak ahhoz.  bogy  a fenymaisolatokat. mint személyez 
adatokat tartalmazó iratokat kezelje: 

d. szetnélyaz.onosságuk ellenörzése előtt tájékoztanzik a  Feld,  e Szertidét 
megkötése során eljáró képviselőit az ellenörzes céljáról. módjairól  es  tanalmáról. 

to% Altai at  ellenorzés során megismert adatok kezeléséről. annak határidejéról: 
e. a szerződéses  in  ilatkozataikat ilágosan. egyértelműen.  Wan)  talanul és  bier 

foglailták a jelen Szerzódésbe. valamint felhívták a figyelmüket arra.  bogy  a 

Szerződést. aláírós  don.  figyelmesen oltassál' el.  es  vessék egybe Fövärosi 
Közgyűlés illetékes Bizottsziga Kijelölő határozattal ellbgadott szöveggel annak 
megállapítaisa érdekében,  bogy  azzal minden részletében megegyezik-e: 

t'. a szerzödéskötés napján lelik  tut  e-hiteles tulajdoni lappal (Is mas célszerű  motion 
meggyözikliek a jelen jogiigy  let  jogszerűségéről tájékoztatták a Felek  c 
Szerzödés megkötése során eljáró kép' iselöit a Szerződés érvényessé is 

hatályosszi válásának  es  ellenjegyzésének a feltételéröl. a Szerződés lényegéről  es 
jogkövetkezményeiről. a Vételár meglizetésének. a tulajdonjog Mszülhisimak  es  a 
Birtokátruházals feltételeiről. a szerződésszegés  es  a Szerzödes teljes vagy 

részleges érvénytelenségének a jogkövetkezményeiről.  es  az adózási  es  illeték-
következményekrül is. így külön ügyvédi tényvázlat keszítését nem igénylik. 

Szerződő  Feick  adatait az eljáró ügyvéd  v  információs önrendelkezési jogról is az 

infonnaleiösz.abadságról szóló  2011.  évi ("XII. törvény rendelkezései alapján. 

kizárólag a jelen szerződéshez kapcsolódó megbízás  es  a  Pant-ben foglalt 
kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezelheti. 

11.4  Jogutódlás 

A  jelen szerződés a Felek (ähalános vagy e tárgyban különös) jogutódjára is kiterjed. 

A  Felek vaillaljük,  bogy  különös jogutódlás (az Eladó esetében Mialános jogutódlás is) 

eseten a jclen szerzödést a jogutódjaikkal meg-. illetve elismenetik. 

11.5  Részleges érvénytelenség. módosítás, együttmüködesi kötelezettség 

Ha  a jelen szerződés valamely része érvénytelen vagy azzá válik. vagy a jelen 

szerződés valamely rendelkezése a továbbiakban  new  alkalmazható, a jelen szerződés 

egyéb rendelkezései továbbra is teljes hatállyal bírnak, kiveve,  ha at  érvénytelen vagy 

érvénytelenné vált  res./  nélkül a Felek a jelen szerződést nem kötötték volna meg,  es 

az érintett rész megfelelően nem módositható. Jelen szerződés csak írásban, a Felek 

egybehangzó akaratával modositható. 

Szerzödö  Feld  kötelesek jelen adásvtiteli szerződés megkötése  es  teljesítése során 

együttműködni. e körben egy  awls  számára jelen adásvételi szerződési érintő minden 
lényeges kérdésben tájékoztatást. avagy a másik e szerzödésböl stinnati jogainak 

érvényesítését segitö valamennyi jognyilatkozatot haladéktalanul megadni. 

Amennyiben a Földhi‘atal az Ingatlanra megtagadja a tulajdonjog bejegyzési a Ve%  ö 

javára  es  ez nem orvosolható. akkor az a jelen szerződés érvénytelenségét jelenti. 

Ebben  at  esetben a Vevő a tulajdonjog bejegyzési engedélyeket köteles  5 

munkanapon belül visszaadni az Eladónak. 
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11 .6 Költségviselés 

A  Felek megállapodnak. hogy mindegyik  re)  maga viseli  a  jelen szerződés 
megkötésével kapcsolatban felmerült költségeit (beleértve,  de  nein  kizzirólagosan az 
igénybevett jogi  es  pénzügyi tanácsadóik  (Wait).  Ellenjegyzö ügyvéd  es a  foldhivatali 
eljärzis költségeit  "in iseli. Jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült 
vagyonátruházási illeték, valamint ingatlan-n)ilväntaniísi eljäräsi dij megfizetése 
kizárólag Vevőt terhelik. 

Szerződő Felek kijelentik.  hog>  az Ingatlan átruházzisával kapcsolatos illeték  es ado 
jogszabályokkal teljes mértékben tisztában vannak. azokról - így különösen jelen 
jogüg> lethez kapcsolódó adónemekről:  at  adó-  es  illetékkedvezmény 
igénybeveheteiségekról. az ezzel kapcsolatus eljárásral és határidökiöl - eljáró 
jogtanácsos, illetve ügyvéd tájékoztatta őket. Szerződő Felek egyidejűleg kijelentik. 
hogy jelen jogügylet tekintetében eljáró joglanácsos, illetve ügyvéd megbízása a 
jogügyletre vonatkozó adó  Cs  illetelzfizetesi szabályok részletes kioktatására  es 
ismertetésére  nein  terjed ki. 

11.7  Egyéb nyilatkozatok 

Az Eladó magyarországi önkormányzat. amely a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi 
CXCVI. törvény  3.  §. ( I ) bekezdés I. pontjában meghatározott átlátható szervezet. Az 
Eladó képviseletében és meghatalmazásával eljáró 121FVK Zrt. kijelenti. hogy átlátható 
szervezet és ingatlan elidegenítési képessége korlátozva nincsen. 

A  Vevő kijelenti. hogy Magyarországon bejegyzett társaság. a nemzeti vagyonról 
szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  3.  § (I) bekezdés I. pontjában meghatározottak 
szerint átlátható szervezet, ingatlan szerzési képessége korlátozva nincsen. 

A  Felek kijelentik, hogy e Szerzödés átolvasása során meggyőződtek  an-öl, hogy a 
szerződéses okirat az egybehangzóan kinyilvánított ügyleti akaratukat hiánytalanul ás 
hűen tartalmazza. valamint megfelel Eladó illertékes döntéshozó szerve kijelölő 
határozatával elfogadott szerződésszövegnek.  En-e tekintettel e Szerződést képviselőik 
ütján. Ibmitartások nélkül kötik meg  anal, bogy  a Szerződés megkötésével minden 
korábbi szóbeli és inisbeli egyeztetésük, megállapodásuk, más nyilatkozattik, mely e 
Szerződés előkészítésével  es  megkötésével állt összeftiggésben, hatályát veszti. 

11.8  Teljes megállapodás 

A  melléklet a jelen szerződés elválaszthatatlan részei képezi. Jelen szerződés a  Feld; 
közötti teljes megállapodást tartalmazza. 

Szerzödö Felek rögzítik. hogy figyelemmel az Ügyvédi Tv.  43.  §  (4)  bekezdésére, 
valamint arra. hogy a jelen szerződés lapjait az ellenjegyzji ügyvéd ügy  !jive  össze, 
hogy az az okirat sérelme nélkül ne legyen meghmitható. nem szükséges a szerződés 
minden oldalát a feleknek vagy arra az okiratban meghatalmazott félnek kézjegyével 
ellátnia.  A  jelen szerződés során az ellenjegyző Ügyvéd által alkalmazott ..ringliziis". 
illetve összcfűzös megoldás egyaránt megfelel a Budapesti Ügyvédi Kamara 
ajánlásának. 
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 

Budapest  Frwirou Konnánylaivatala  7{1  14crületi Hivatala 

Bu3apcst, 13udafekiet  59. 1519  Budapoet,  Pi 415 

Nem biteles tulajdoni lap - Teljes en4-.41a1 

Mega:adores sz0za:8000004/370409/2019 

2019.08.07 

Nem hiteles tulajdoni lap 

BUDAPEST  VIII  .101R 

Bolt srulot 35591/0/4/5  hely Se  irt 

1092  SUVIerrET VIII .KER Vajdahunyad utca  16. 1.  enelet. ajtó:4. 
1.11Ész 

1  Az egyéb önálló ingatlan adatai, 
megnevezha ' terület szobák száma envoi  hányad tulajdoni 

m2 egész/f41 

lakás 160 4 0 
Be jegyzó határozat;  999989/1999/1999.02.13 

lakás 160 4 0 
Be jegyzó határozat;  185822/1/1997/1997.11.10 

lakás 160 4 0 
Bejegyzi határozat:  .86912/1 J1992/1992 .03 .27 

lairds 160 4 0 
Be jegyzi határozat;  149300/1/1995/95.07.27 

lakás 160 4 0 
Be jegyz  6  határozat:  217928/1/2008 /04. 05. 06 

2  bejegyzi határozat.  5000012/572/1999/97.09.19 
Társas ház 
Az önálló ingatlanhoz tartoznak  at  ala pito okira  

1929/10000 611 
törli határozat 997/97.11.10 

1929/10000 
törli határoza .03.27 

1926/10000 
törli határozat; 9 00/ 1995/95.07.21 

1798/10000 önkormányzati 
torló  ha s 217828/1/2008/04.05.06 

1730/1000 önkormányzati 

helyieégek. 

Metolajdoni hányad t  1/1 torte)  határozatt 
bejegyzi határozat, érkezési  Sao, 10005/19 

jogging államegitás 4741/1952/1952.03 
jogging eredeti felvétel  99506/192219 
jogging eredeti  f  elvétel 10085/19  / 
jogállás: tulajdonos 
név: MACY». /ELAM 
cint - - - 

91/97.11.10 
la 

torló határozat  185622/1/1997/97.11.10 

frhányad,  1/1 törli határoz 
hagegyzó határozat, érkezi  dá, 

2/1/1997/97.11.10 
08541974/1974.01.18 

törli határozat 85922/1/1997/97.11 .10 
jogging állanosítás 
jogging eredeti feive. 
jogcim, eredeti felv4 
jogállás: kezelő 
név, VIII.KER.IRGAT 
gin:  1092 BUDAPEST 

1952.03.28 
/1990/1990.06.30 

085/1974/1974.01.18 

Bahasa utca  656 E7 

Folytatt blvetlieu5 lama 

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 
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Nem hiteles tulajdon Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdo 

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles udajdoni lap Nem hiteles tuLajdoni lap 

Budapest FővárosKormänylivataia Xi KaületilipretaLl 

Budapest, >O., Bud afolu út 59. 1519Budapest, PL 415 

Nem  biteles tulajdosti lap Tel»,  másolat 

Megeedelhz apt:80000041370409/2019 

2019.02.07 

szám 

ertulajdoni hányach  1/1 tör  2.5  határont:  57460/1994/1994.02.09 
bejegytö határozat, étkezési idő ,  185922/1/1997/97.11.10 

törl ő határo 
gogcbm  1991. ‚vi  XXXII. tv.  1.  S 
jogállás' tulajdonos 
név, JÓZSEFVÁROSI ONEOESKITDA/ 
pin, 2.052  BDCAPEST VIII.KER.  Baron  utca  65-67. 

ei 

4, 

g BUDAPEST  VIII  Kea 

Halt  eria  Pt 35591/0/A75  bolyt 

4tulajdoni hányad,  1/1 
bajegyzó határozat, órkezési idő ,  57460/1994E1994.02 9 
joscing  1991.  évi %XXIII. tv . 
jogállás; tulajdonon 
név,  BUDAPEST  FÓVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
pin. 1040 BUDAPEST  Városház utca  9-11 

In at S E 
bejegyző határozat, érkezési lelő,  149300/1/1995/95. 

- társasház alaprtó okirat modositán. 

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hgi eljárás cél jábői 
használható. 

MOON! LAP VEGE 

E 
e 

Old al: 

.09 

S
E 

ásra ne 

Foivtataaz ern° boxed 
1.1.11nE 
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