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A HAZA SZOLGALATABAN

.... peldany
Ikt. szam: NKE/ /2022.

HASZNALATI SZERZODES

I. SZERZODO FELEK

amely letrejott egyreszrol a 
Nev: Nemzeti Kozszolgalati Egyetem
Szekhely: 1083 Budapest, Ludovika ter 2.
Adoszam: 15795719-2-42
Intezmenyi azonosftd: FI 99859
Tdrzsszam (PIR tdrzsszam): 795713
Szamlavezetd penzintezet: Magyar Allamkincstar
Kepviselo neve, beosztasa: Dr. Deli Gergely rektor
mint hasznalatba add (a tovabbiakban: Hasznalatba ado vagy NKE),

mint hasznalo (a tovabbiakban: Hasznalo vagy Onkormanyzat)

masreszrol a
Szerzodo fel neve: Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi 

Onkormanyzat
Szekhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Adoszam: 15735715-2-42
Tdrzsszam (PIR tdrzsszam): 735715
KSH statisztikai szamjel: 15735715-8411-321-01
Kepviselo neve: Piko Andras polgarmester

(a tovabbiakban egyutt: Felek)

kozott az alulirott helyen es idoben az alabbi feltetelek meliett.

II. ELOZMENYEK

A Felek rogzitik, hogy a Magyar Allam, mint tulajdonos kepviseleteben eljaro Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelo Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag (szekhely: 1133 Budapest, 
Pozsonyi ut 56., adoszam: 14077340-2-44, a tovabbiakban: MNV Zrt.) es az NKE kozott 
SZT-114101 szamon, 2017. junius 19-en ingyenes hasznalati megallapodas (a 
tovabbiakban: Megallapodas) jott letre a Magyar Allam 263460/263460 aranyu 
tulajdonat kepezd, Budapest belterulet 36030 helyrajzi szamon nyilvantartott, 
termeszetben az 1089 Budapest, Orczy ut 1. szam alatt talalhato ingatlan (a 
tovabbiakban: Ingatlan) jelen szerzodes melleklete szerinti terkepen szereplo X. 
teruletresze (a tovabbiakban: Ingatlanresz) tekinteteben.
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A „Nemzeti Kozszolgalati Egyetem elhelyezese a Ludovika Campusban" elnevezesu allami 
beruhazas egyes kerdeseirol szdld 1158/2012. (V. 18.) Korm. hatarozat (a tovabbiakban: 
1158/2012. (V. 18.) Korm. hatarozat) 1. pontja ertelmeben elerendo celkent 
fogalmazodott meg, hogy „a Nemzeti Kozszolgalati Egyetem valamennyi, az 
alapfunkciokat es az egyetem! mukodest tamogato kiegeszltd funkciokat befogado es 
kiszolgald letesltmenyenek egyseges elhelyezese, illetve az ahhoz szukseges beruhazas! 
tevekenyseg a „Ludovika Campusban", a Budapest VIII. kerulet, belterulet 36030 
helyrajzi szamon nyilvantartott, termeszetben az 1089 Budapest, Orczy ut 1. szam alatti 
ingatlanon, valamint a Budapest VIII. kerulet, belterulet 36009 es 36014 helyrajzi 
szamokon nyilvantartott, termeszetben az 1089 Budapest, Dioszeghy Samuel utca 38- 
40., illetve 42. szam alatti ingatlanokon (a tovabbiakban egyutt: az Ingatlan), es az azok 
kbrnyezeteben elhelyezkedo egyeb ingatlanokon valdsuljon meg" es a 3. pont alapjan „az 
Ingatlannak a Beruhazas megvaldsitasara feljogositott vagyonkezelbje, valamint a 
tetrejovo letesitmenyek vagyonkezeldje a Nemzeti Kozszolgalati Egyetem legyen".

Az 1158/2012. (V. 18.) Korm. hatarozatban foglaltak megvaldsitasa erdekeben az MNV 
Zrt. feladatakent keriilt meghatarozasra, hogy az Ingatlan egyseges tulajdoni es 
hasznaldi jogviszonyai, valamint az NKE egyseges vagyonkezeloi jogallasa biztositasahoz 
szukseges intezkedeseket megtegye.

A Megallapodas celja, hogy az NKE Ingatlanra vonatkozd egyseges vagyonkezeloi 
joganak biztosftasat szolgalo vagyonkezelesi szerzo'des megkoteseig az Ingatlan egyes 
teruleteit - beleertve az Ingatlanreszt is - az NKE hasznalatba vehesse.

Az Ingatlanreszen jelenleg rendelointezet mukodik az Onkormanyzat fenntartasaban. Az 
Onkormanyzat, az 6t megilleto - az ingatlan-nyilvantartasban az Ingatlan tulajdoni lapjan 
III./7. sorszamon bejegyzett - hasznalat joga alapjan tenylegesen hasznalja a teriiletet, 
mely ilyen modon nines az NKE birtokaban es az Ingatlanresz tekinteteben az 
Onkormanyzatot megilleto hasznalat joganak fennallasaig az NKE Ingatlanreszre 
vonatkozd vagyonkezeloi joganak megalapltasa is akadalyba utkozik.

Az NKE az Ingatlanon, kifejezetten az Ingatlanreszt erintoen, Budapest Fovaros VIII. 
keruletenek epiteszeti ertekeit bovito, a kerulet erintett, tobb felsooktatasi intezmeny 
mukodese okan kiemelten fontos oktatasi es kulturalis reszenek a fejleszteset egyarant 
szolgalo epltesi beruhazast kivan vegrehajtani, amelynek megfelelo meginditasahoz es 
lefolytatasahoz szukseges az Ingatlanresz jogi helyzetenek rendezese, az NKE 
vagyonkezeloi joganak az Ingatlanresz tekinteteben tbrteno bejegyzese.

A fenti celbol az NKE megkereste az Onkormanyzatot, hogy mindket Fei szamara 
megfelelo megoldas szulethessen a kerdes rendezesere. A Felek megallapodasa 
ertelmeben az Onkormanyzat az 6t megilleto hasznalat joganak torlesehez hozzajarul, az 
NKE pedig az Ingatlanresz vagyonkezeldjekent 2022. junius 30-ig biztositja az 
Onkormanyzat reszere az Ingatlanresz hasznalatat az Onkormanyzatot megilleto 
hasznalat joganak torlese ellenere.

Ennek megfeleloen, Felek jelen szerzodesben hatarozzak meg az Ingatlanresz - az 
Onkormanyzatot megilleto hasznalat joganak torleset koveto - hasznalatanak szabalyait.

III. AZ INGATLANRESZ HASZNALATARA VONATKOZO RENDELKEZESEK



1. A Hasznalatba ado biztositja Hasznalo reszere a jelen szerzodes alairasakor Hasznalo 
birtokaban levo Ingatlanresz hasznalatat rendelointezet mukodtetese celjabdl.

2. Jelen szerzodest a Felek 2022. junius 30. napjaig terjedo hatarozott idotartamra 
kotik.

3. Figyelemmel a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny (a tovabbiakban: 
Nvt.) 11. § (17) bekezdes a) pontjara, a hasznalatba adasra versenyeztetes 
mellozesevel kerul sor.

4. A Hasznalatba add az Ingatlanresz hasznalatat a Hasznalo Alapito Okirataban foglalt 
kozfeladat ellatasara figyelemmel, az Nvt. 11. § (13) bekezdese alapjan, 
teritesmentesen biztositja.

5. A Hasznalo jelen szerzodes alairasaval kijelenti, hogy az Ingatlanresz lenyeges 
tulajdonsagait, muszaki allapotat - tekintettel arra, hogy a szerzodes alairasakor 
birtokban van - reszletesen es teljes mertekben ismeri.

6. A Hasznalatba add szavatol azert, hogy harmadik szemelynek nines olyan joga, amely 
az Ingatlanresz hasznalatat korlatozna vagy kizarna, ide nem ertve az MNV Zrt. ingatlan- 
nyilvantartasban rogzitett jogait.

7. A Hasznalo az Ingatlanreszt nem alakithatja at, alberletbe nem adhatja, a hasznalatot 
harmadik szemely reszere nem engedheti at, hasznalati, szolgalmi vagy mas dologi 
joggal nem terhelheti meg, biztosftekul nem adhatja.

8. A Hasznalo kijelenti, hogy az Nvt. 3. § (1) bekezdes 1. pontja szerinti atlathatd 
szervezet. A Hasznalo a nyilatkozataban foglaltak valtozasa eseten koteles a Hasznalatba 
adot haladektalanul tajekoztatni. A valotlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott 
szerzodest a Hasznalatba add jogosult azonnali hatallyal felmondani vagy - ha a 
szerzodes teljesitesere meg nem kerult sor - a szerzodestol elallni.

9. A Hasznalo kijelenti, hogy a hatalyos jogszabalyok szerint a nemzeti, valamint az 
allami vagyon hasznositasara vonatkozo felteteleknek megfelel, nem allnak fenn vele 
szemben az allami vagyonrol szdlo 2007. evi CVI. torveny (a tovabbiakban: Vtv.) 25. § 
(1) bekezdeseben meghatarozott kizard okok. Ha a szerzodes megkoteset kovetoen 
merul fel a Vtv. 25. § (1) bekezdeseben meghatarozott kizard ok, a Hasznalatba add 
jogosult a szerzodest kartalanitas nelkul, azonnali hatallyal felmondani. Abban az 
esetben, ha a Hasznalo a Vtv. 25/A. § (2) bekezdeseben meghatarozott igazolasi 
kotelezettsegenek a felhivastdl szamitott 15 (tizendt) munkanapon belul nem tesz eleget, 
a Hasznalatba add jogosult a szerzodest azonnali hatallyal felmondani.

10. A Hasznalo kijelenti, hogy - helyi add, vam- es tarsadalombiztositasi jarulekfizetesi 
kotelezettseget is ide ertve - lejart koztartozasa, tovabba a Magyar Allammal vagy az 
Ingatlanresz felett az allam neveben a tulajdonosi jogokat gyakorld MNV Zrt.-vel, 
valamint a Hasznalatba addval szemben lejart tartozasa nines.

11. A Hasznalo az Nvt. 11. § (11) bekezdeseben foglaltakra tekintettel kifejezetten 
vallalja, hogy:



a) a hasznositasra vonatkozo, a jelen szerzodes celjaval osszefiiggesben a 
Hasznalatba ado altal vele szemben kozolt valamennyi beszamolasi, nyilvantartasi, 
adatszolgaltatasi kbtelezettseget a Hasznalatba ado altal megjelolt hataridoig 
maradektalanul teljesiti,

b) az Ingatlanreszt a szerzodesi eloirasoknak es a Hasznalatba ado rendelkezeseinek, 
valamint a jelen szerzodesben meghatarozott hasznositasi celnak megfeleloen hasznalja,

c) a hasznositasban - a Hasznalatba adoval kozvetlen vagy kbzvetett modon 
jogviszonyban allo harmadik felkent - kizarolag termeszetes szemelyek vagy atlathato 
szervezetek vesznek reszt.

12. A Hasznalatba ado a szerzodest - a 8. es a 9. pontokban foglaltakon tul - azonnali 
hatalyu felmondassal irasban megszuntetheti, ha

a) a Hasznalatba ado Ingatlanreszre vonatkozo vagyonkezeloi joga barmely okbol 
megszunik es nem kerul sor a 14. pontban rbgzitett szerzodes-atruhazasra,

b) a Hasznalo vagy az 6 jogan az Ingatlanreszben tartozkodo szemely az Ingatlanreszt 
rongalja, rendeltetesevel, a jelen szerzodessel vagy az Ingatlanresz hasznalatara 
vonatkozo egyeb szaballyal, eloirassal ellentetesen hasznalja, vagy olyan turhetetlen 
magatartast tanusit, hogy a Hasznalatba adotol a szerzodes fenntartasa nem varhato el,

c) a Hasznalo megszegi a 7. es 11. pontban megjelolt kotelezettsegeit,

d) a Hasznalonak a Hasznalatba adoval szemben egyeb jogviszonybol szarmazo, lejart 
tartozasa keletkezik.

13. Jelen szerzodes megszunese eseten a Hasznalo elhelyezesi igenyt nem tamaszthat a 
Hasznalatba adoval szemben.

14. A Hasznalo eldzetesen hozzajarul ahhoz, hogy ha a Hasznalatba ado vagyonkezelesi 
joga barmilyen oknal fogva megszunik, a szerzodes Hasznalatba ad6i poziciojat 
szerzodes-atruhazas jogcimen, harmadik szemelyre az MNV Zrt. atruhazhassa. A 
Hasznalo e jognyilatkozatanak a visszavonasara iranyulo fenntartasi joga kizart.

15. A Hasznalo az Ingatlanresz hasznalata soran koteles betartani a biztonsagtechnikai, 
munkavedelmi, tuzvedelmi, kornyezetvedelmi es egyeb eloirasokat, az Ingatlanreszben 
engedelykoteles tevekenyseget kizarolag a vonatkozo hatosagi engedely birtokaban 
folytathat. Az eloirasok be nem tartasa eseten mindennemu anyagi kotelezettseg es 
egyeb kbtelezes a Hasznalot terheli. A Hasznalo tevekenysegenek vagy mulasztasanak 
kbvetkezteben a Hasznalatba adoval szemben barmely hatosag altal tamasztott 
kbtelezettsegert, vagy kotelezesert a Hasznalo koteles helytallni. Ha e kotelezettsegenek 
a Hasznalo nem tesz eleget, a Hasznalatba ado a kotelezettseg teljesitesevel 
kapcsolatban felmerulo valamennyi koltseget jogosult a Hasznaloval szemben 
ervenyesiteni.

16. A Hasznalo az Ingatlanreszt rendeltetesenek es a jelen szerzodesnek megfeleloen 
hasznalhatja. Ha a Hasznalo vagy az Ingatlanreszben a Hasznalo jogan tartozkodo 
szemely neki felrohatoan kart okoz, vagy a szerzodesben foglalt kotelezettsegenek 
megszegese kbvetkezteben az Ingatlanreszben kar keletkezik, a Hasznalo - a 
Hasznalatba ado valasztasa szerint - koteles az okozott kart megteriteni vagy a 
karokozas elotti allapotot helyreallitani. A helyreallitas kbltsege teljes egeszeben a 
Hasznalot terheli, arra vonatkozo megteritesi igenyt a Hasznalatba adoval szemben nem 
ervenyesithet. Az Ingatlanresz Hasznalo vagy a Hasznalo jogan az Ingatlanreszben



tartdzkodd harmadik szemely altali hasznalata soran bekovetkezett balesetert, 
karokozasert a Hasznalatba add felelosseget
- a vagyonkezelo jogszabalyban meghatarozott felelosseget meghaladd mertekben - 
kizarja.

17. A Hasznalatba ado az Ingatlanresz hasznalatat - a Hasznalo sziiksegtelen habontasa 
nelkul - jogosult ellenorizni. A Hasznalo az ellenorzest turn! koteles, illetve koteles a 
Hasznalatba addnak az Ingatlanreszbe torteno bejutasat biztositani, a Hasznalatba add 
altal kert informacidkat megadni, iratokat - kulonosen a tevekenyseg folytatasahoz 
sziikseges engedelyeket - adatokat rendelkezesre bocsatani.

18. A Hasznalo az Ingatlanreszt legkesobb a jelen szerzodesben megjelolt hatarozott 
idotartam lejartakor koteles a Hasznalatba add reszere az atadaskori allapotban 
visszaadni, mely birtokatruhazas tekinteteben a Felek az MNV Zrt. kdzremukddesevel - 
harom oldalu - birtokatruhazas! eljarast folytatnak Ie, jegyzokonyv felvetele mellett.

19. A Hasznalo az MNV Zrt. vagyonnyilvantartasi szabalyzatat megismerte es magara 
nezve kotelezd ervenyunek ismeri el. A vagyonnyilvantartasi szabalyzatot az MNV Zrt. 
honlapja tartalmazza.
(http://www.mnvzrt.hu/felso menu/rolunk/felso menu/rolunk/iogihatter/vagyonnyilvant 
artasi szabalvzat 20190415.html).

20. A Hasznalo tudomassal bir arrdl, hogy az Allami Szamvevoszek az Allami 
Szamvevoszekrol szdld 2011. evi LXVI. torveny alapjan vizsgalhatja az allamhaztartas 
alrendszereinek vagyonat erinto szerzodeseket a vagyonkezelonel, a vagyonkezelo 
neveben vagy kepviseleteben eljaro termeszetes szemelynel es jogi szemelyisegnel, 
azoknal a szerzodo feleknel, akik a szerzodes teljesiteseert felelosek, tovabba a 
szerzodes teljesiteseben kozremukodo valamennyi gazdalkodd szervezetnel.

21. A Hasznalo tudomassal bir arrdl, hogy a Kormanyzati Ellenorzesi Hivatalrdl szdld 
355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapjan a Kormanyzati Ellenorzesi Hivatal jogosult a 
jelen szerzodessel es annak teljesitesevel kapcsolatos kikotesek ellendrzesere.

22. A Hasznalo tudomassal bir arrdl, hogy a Magyar Allam neveben a tulajdonosi jogokat 
gyakorld szervezet es a vagyonkezelo ellenorzo szervezetei jogosultak a jelen 
szerzodessel kapcsolatos kikotesek ellenorzesere.

23. A Felek rogzitik, hogy a jelen szerzodes az informacids onrendelkezesi jogrol es az 
informacidszabadsagrol szdld 2011. evi CXII. torveny 27. § (3) bekezdese alapjan 
kozerdekbol nyilvanos adatkent nem mindsul uzleti titoknak, igy a Felek nevet, az 
ingatlan targyat, erteket, a hasznalat idotartamat, valamint ezen adatok valtozasat a 
Hasznalatba add a honlapjan kozze teheti.

24. A Felek kbtelezettseget vallalnak arra, hogy jelen szerzodes megkotesehez es 
teljesitesehez sziikseges szemelyes adatok kezelese soran a termeszetes szemelyeknek a 
szemelyes adatok kezelese tekinteteben torteno vedelmerol es az ilyen adatok szabad 
aramlasardl, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kivul helyezeserol (altalanos 
adatvedelmi rendelet) szdld, 2016. aprilis 27-i, 2016/679/EU eurdpai parlamenti es 
tanacsi rendelete (GDPR), valamint a hatalyos magyar adatvedelmi jogi eldirasok 
betartasaval jarnak el.
25. A Hasznalatba add tajekoztatja a Hasznaldt, hogy a szemelyes adatok kezelesevel 
kapcsolatos adatvedelmi tajekoztatast a Nemzeti Kozszolgalati Egyetem honlapja 
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tartalmazza (https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Szerzodest-koto-szemelvek- 
reszere.pdf).

26. A Felek kijelentik, hogy ha a jarvany vagy egyeb kbzbiztonsagot, kozegeszsegiigyet 
veszelyezteto helyzet miatt jogszabaly az Ingatlanresz hasznalatat korlatozza vagy tiltja, 
a korlatozas vagy tiltas betartasa a Hasznalo feladata es felelbssege.

27. A Hasznalo az Ingatlanresz hasznalata soran koteles gondoskodni a kbtelezb 
jarvanyugyi megelozo intezkedesek megtetelerbl.

28. A Hasznalo nem zavarhatja a Hasznalatba ado alaptevekenysegenek ellatasat, 
valamint a Hasznalatba ado hirnevet es ertekrendjet magatartasaval nem sertheti.

29. Hasznalo viseli az Ingatlanresszel kapcsolatos kozuzemi dijakat es az erintett 
terulettel kapcsolatos barmilyen jogcfmen felmeriilo kbltsegeket (pl. takantas, 
karbantartas).

IV. EGYEB RENDELKEZESEK

30. Jelen szerzodest a Felek kozos megegyezessel tbrteno irasbeli megallapodassal 
barmikor modosithatjak vagy megsziintethetik azzal, hogy a Felek kifejezetten rogzitik, 
hogy a jelen szerzodes mddositasa vagy megszuntetese tekinteteben az e-mail format 
nem tekintik irasbeli alaknak.

31. A Felek folyamatosan egyuttmukodnek, a masik Fei meltanyos erdekeit figyelembe 
veszik. A Felek a kolcsonos egyuttmukodes erdekeben a kdvetkezo kapcsolattartdkat 
jelblik ki:

a) a Hasznalatba ado reszerol: 
nev: 
telefonszam: 
eSmail 111 W
b) a Hasznalo reszerol: 
nev: 
telefonszam: 
e-rnall/Cim:O

32. A Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzodessel bsszefuggo lenyeges 
nyilatkozataikat elektronikus levelben, a jelen szerzodesben megjelolt kapcsolattartdk 
e-mail cimeire valo megkuldessel, irasban kbzlik egymassal. Az e-mailben kuldott 
nyilatkozatot a kezbesithetetlensegre vagy a tavolletre vonatkozd rendszeruzenet 
hianyaban a kuldes napjan kezbesitettnek kell tekinteni.

33. Felek kbtelesek 5 napon belul ertesiteni egymast, ha jelen szerzodes szempontjabol 
relevans adatban valtozas kovetkezik be.

34. A Felek a jelen szerzodes teljesitesevel osszefuggesben tudomasukra jutott uzleti es 
egyeb titkot, mas hasonlo adatot, informacidt kbtelesek bizalmasan kezelni, azokat 
kizardlag a jelen szerzodes teljesitesehez hasznalhatjak fel. A Felek rogzitik, hogy az 
adatok kezelese es felhasznalasa fokozott biztonsagot es kbrultekintest igenyel.
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35. A Felekre vonatkozd vagy veliik dsszefuggesbe hozhatd adatok, informacidk 
kozzetetelehez, tovabbitasahoz, masolasahoz, terjesztesehez, felhasznalasahoz kizarolag 
az erintett elozetes, engedelyezd tartalmu kifejezett irasbeli hozzajarulasa szukseges, 
kiveve, ha jogszabaly ettol elteroen rendelkezik.

36. A Felek a titoktartasi kotelezettseguknek a jelen szerzodes megszuneset kovetoen is 
kotelesek eleget tenni. A Felek tudomasul veszik, hogy a titoktartasi kotelezettseg 
megsertese polgari jogi karteritesi es buntetojogi szankciokat vonhat maga utan.

37. A Felek nem tanusithatnak olyan magatartast, amellyel a masik Fei penzugyi, 
gazdasagi erdekeit sertenek vagy veszelyeztetnek.

38. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerzodes megkotesere vonatkozd jogszabalyokat 
betartottak, a rajuk vonatkozd belso eloirasoknak megfelelden jartak el, a szerzodes 
ervenyessegehez tovabbi hozzajarulasra vagy nyilatkozatra nines sziikseg, 
szerzddeskotesi kepessegiik nem esik korlatozas ala es szerzodes megkotesenek 
torvenyes akadalya nines.

39. A Felek a kdztuk felmerulo vitas kerdeseket, nezeteltereseket targyalas utjan 
torekszenek rendezni. Birdsagi jogvitajuk eseten a Felek a polgari perrendtartasrdl szdld 
torveny altalanos illetekessegi szabalyait tekintik iranyaddnak.

40. Jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a lakasok es helyisegek 
hasznalatara, valamint az elidegenitesukre vonatkozd egyes szabalyokrdl szdld 1993. evi 
LXXVIII. torveny, a Ptk., az Nvt., a Vtv., az uzleti titok vedelmerol szdld 2018. evi LIV. 
torveny es a magyar jog egyeb vonatkozd rendelkezesei az iranyaddak.

41. Jelen szerzodes - az allami vagyonnal vald gazdalkodasrol szdld 254/2007. (X. 4.) 
Korm. rendelet 7. § (1) bekezdesere vald tekintettel - a Felek altali alairast kovetoen 
azon a napon jon letre ervenyesen es lep hatalyba, amikor az NKE es az MNV Zrt. kozott 
ervenyesen es hatalyosan letrejon azon megallapodas, amelynek alapjan az NKE javara 
az Ingatlanresz tekinteteben vagyonkezeloi jog jon letre.

42. A Felek megallapodnak, hogy az MNV Zrt.-vel a jelen szerzodes alairasat koveto 5 
(dt) munkanapon beliil leteti megallapodast kotnek, amelynek alapjan az Onkormanyzat 
az dt megilletd hasznalat joganak torleserol szdld feltetlen es visszavonhatatlan 
engedelyt tartalmazd nyilatkozatat ugyvedi letetbe helyezi azzal a letetbol vald kiadasi 
feltetellel, hogy az NKE es az MNV Zrt. kozott ervenyesen es hatalyosan letrejon azon 
megallapodas, amelynek alapjan az NKE javara az Ingatlanresz tekinteteben 
vagyonkezeloi jog jon letre.



A Felek jelen szerzodest elolvasas es ertelmezes utan, mint ugyleti akaratukkal 
mindenben megegyezot jovahagyolag frjak ala. Jelen szerzodes 4 peldanyban kesziilt, 
amely peldanyonkent 7 (het) szamozott oldalbol all. A szerzodesbol 2 peldany a 
Hasznalatba adot, 2 peldany a Hasznalot illeti meg.

Mellekletek:

1. sz. melleklet: Atlathatosagi nyilatkozat
2. sz. melleklet: Terkep

Budapest, 2022. februar - n. Budapest, 2021. februar - n.

Hasznalatba ado

Jogilag megvizsgalva/ellenjegyzem:

Budapest, 2022. ho nap.

(alairas)

Hasznalo

Penziigyileg ellenjegyzem:

Budapest, 2022. ho nap.

(alairas)

Kesziilt: 4 eredeti peldanyban
llgyintezo: Szilagyi Tamas
Kapjak: 1. szamu peldany: Hasznalo

2. szamu peldany: Hasznalo
3. szamu peldany: Campus Igazgatosag
4. szamu peldany: GH Koltsegvetesi Iroda

8


