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A  döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: 

Képviselő- testület 

Az SZMSZ szerint véleményezi: 
_ 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
Az anonimitás érdekében az előterjesztés a felhívást küldő adatait nem tartalmazza 

1. Kérelem érkezett a  Budapest  VIII. kerület Szabó Ervin tér  3. 9.  emeleti 
teremgarázsban található  291.  számú gépkocsi beálló adásvételéhez kapcsolódó elővásárlási 
jogról lemondó nyilatkozat megtételére. 

Az adásvételi szerződés paraméterei: 
gépkocsi beálló adata: 

- 36750/1/AJ10 hrsz. 
- 291.  számú gépkocsi beálló 
- 13/496  tulajdoni hányad 

vételár: 

5.269.033.- Ft,  azaz ötmillió — kettőszázhatvankilencezer - harminchárom forint 
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A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján, az önkormányzati tulajdon 
az ingatlanban132/496 tulajdoni hányad, a vásárlással az Önkormányzat olyan ingatlanban 
szerezne jelentős befolyással nem bíró tulajdoni hányadot, amelyet az épület-homlokzat 
életveszélyes állapota miatt további rendkívüli kiadás terhelhet (szerződés  4.  pontja).  A 
felújítás az idei évre ütemezett, amelynek befejezését követően válik lehetővé további  9 
gépkocsi-beálló bérbeadása és a Képviselő-testület által elfogadott és a  182/2020 (V.7.) pm. 
döntéssel jóváhagyott hosszú távú vagyongazdálkodási koncepció szerint — az alacsony 
tulajdoni hányad miatt — az elidegenítés az elsődleges. 

II. A  beterjesztés indoka 

Az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés a Képviselő- testület hatásköre. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja az elővásárlási jog gyakorlása tárgyában való döntés meghozatala.  A  döntésnek 
pénzügyi hatása nincs. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület döntése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)  107.  § és a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló  66/2012.  (XII.13.) számú 
rendelete  15.  §  (1)  bekezdésén alapul. 

A  vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Kormányrendelet I.§ értelmében a 
Kormány az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-
CoV2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és éltének megóvása 
érdekében Magyarország egész területére vészhelyzetet hirdet ki. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. 

Az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogot a Polgári törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. 
tv.  5:81.  § írja elő. 

Fenti rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét gyakorolva a polgármester dönt tárgyi ügyben, melyet külön íven hoz meg. 

Mellékletek: 
1.  Kérelem, Ingatlan Adásvételi Szerződés, tulajdoni lap másolat 

Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

1. Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének  ..../2021. (1.28.)  számú határozata 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a  36750/1/A/10  hrsz. természetben a 
Budapest  VIII. kerület Szabó Ervin tér  3. 9.  emeleti  13/496  tulajdoni hányadú gépkocsi beállóra 
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vonatkozó  5.269.033.- Ft,  azaz ötmillió — kettőszázhatvankilencezer - harminchárom forint 
vételáron kötött adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásárlási jogával nem kíván 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2021.  január  28. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

Budapest, 2021.  január  4. 

Pike,  András 
polgármester 
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1-32 . teak, a 

Szalontainé Cservenák Anna 

Feladó: 
Küldve: 2021.  január  4. 13:49 
Címzett: Gazdálkodási Ügyosztály Szervezeti egység 
Másolatot kap: Szalontainé Cservenák  Anna 
Tárgy: elovasarlasi jog 
Mellékletek: Tullap teremg. 2020.12.04..pdf; elovasarlasi lemondo - onkormanyzat.doc; Garazs 

aclasveteli.pdf 

Or  Győri Tímea Osztályvezető részére 

Tisztelt Tímea! 

A  budapesti, Szabó Ervin téri parkolóházban a kilencedik emeleten van egy parkolóhelyem, amit eladtam. Az 
Önkormányzatnak, mint társtulajdonosnak elővásárlási joga van, így amennyiben az Önkormányzat szeretné 
megvásárolni a parkolót, a szerződött feltételeknek megfelelően megteheti. Amennyiben nem, az adásvétel 
befejezéséhez szükségem van az elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozatra. 

Csatolom az adásvételi szerződést, a tulajdoni lapot, valamint a lemondó nyilatkozatot. 

Amennyiben nem tartanak igényt a parkoló megvásárlására, kérem a csatolt lemondó nyilatkozatot digitálisan, ás 
eredetiben  3  példányban részemre visszaküldeni szíveskedjenek, vagy jelezzék mikor és holt tudom átvenni azokat. 

Fla  esetlegesen megvásárolnák a parkolóhelyet, kérem, hogy a, elefonszámon keressenek. 

Együttműködésüket köszönöm, 

Boldog Új Évet Kívánokl 

This message may contain confidential, proprietary or legally 
privileged information and is intended for the addressee's use 
only. Any usage, disclosure, distribution, print or copying of 
any part of this message is prohibited unless you are the 
intended recipient. If you receive this message in error, 
please delete it from any computer and notify the sender. If 
you suspect that this message may have been altered, please 
notify the sender. Essity has taken every reasonable precaution 
to ensure that this e-mail and any attachments to this e-mail 
has been scanned for viruses. However, Essity does not accept 
liability for any damage caused by software viruses brought to 
you. by this mail. 
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INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egvrészről 
(születési neve: 

Rodanapi anyja születési nieve• 
izinnéhd n7nnneitó SMÜHW 

állampolgársága: 
eladó (a továbbiakban: Eladó), 

.misrészről 

születési helye, ideje: 
személyi igazolvány száma: 

adnazonosító jele: 
szám alatti lakos 

r (születési neve: : . születési helye, ideje: . anyja _ 
születési neve: szernélyi igazolvány száma: személyi azonosító száma: 

adóazonositó jele; illampolgársfiga:  1 - . 

.. inSna alatti lakos) vevő, (a továbbiakban: Vevő) 
között az alulírott helyen is napon az alábbi tartalommal: . 

1. Az Eladó  13/496  tulajdoni lanyadti tulajdonát képezi  (11/22)  a  Budapest, 36750/1/A/10 
természetben a  1088 Budapest,  Szabó Ervin tér  3. 9.  emelet szám alatt található  907 m2 
alapterületi társashiti teremgarázs ingatlan a közös tulajdonból hozzátartozó  1504/20000  eszmei 
hányaddal, amelyből az adásvétel tárgyát képező  13/496  tulajdoni hányad kizárólagos 
használatához a  291.  sz. beálló hely tartozik (a továbbiakban Ingatlan). Az Ingatlan tulajdoni lapja 
alapján az Ingatlan illetősig  per-,  teher-, szolgalom- is igénymentes. 

2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a Vevőnek eladja, a Vevő pedig az Eladótól 
az Ingatlant  13/496  tulajdoni hányadban megveszi is az ingatlan birtokit ezzel egyidejűleg 
átruházza.  A  Vevő az Ingatlant az Eladótól az  :Skala  megtekintett és megvizsgált állapotban veszi 
meg. 
Vevő az Ingatlan fóbb műszaki jellemzőivel tisztában van. Eladó kijelenti, hogy az Ingatlan rejtett 
hibáiról  nines  tudomása, (kellékszavatosság), valamint tudomása szerint az Ingatlannal< statikai 
problémája nincsen. 
Vevő kijelenti, hogy a Társasház Alapító Okiratát is Szervezeti is Működési Szabályzatát 
megismerte, átvette az Eladótól, is az azokban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelező 
érvényűnek tekinti. Elismeri, hogy ugyanazon jogok illetik meg is kötelezettságek terhelik, mint az 
Eladót. Eladó kijelenti, hogy az Alapító Okiratban nincs kikötve további elővásárlási jog a hirsashz 
tulajdonosai javára. 
Eladó köteles a jelen adásvételi szerződésben rögzített vevői vételi ajánlatról teljes tededelemben 
— ésszerű határidő tűzésével — tertivevényes levél útján értesíteni a tulajdonostársait törvényes 
elővásárlási joguk gyakorlásáról. Eladó a kiértesítésben inegjelöh határidő leteltét követő  3 
munkanapon belül,  de  legkésőbb jelen szerződés aláírását követő  30  napon belül átadja a Vevőnek 
a határidőben beérkezett tulajdonostársi elővásárlási jog gyakorlásáról lemondó nyilatkozatokat 
vagy ilyen nyilatkozatok hiányában a kiértesítéseket és átvételüket igazoló tértivevényeket vagy 
egyéb átvételt hitelt érdemlően bizonyító okiratokat a Vevő előzetes értesítése mellett. Felek 
tudomásul veszik,  bogy  a tértivevényes küldemények postai kizbesitése miatt előfordulhat, hogy a 
30  (harminc) napos határidőn belül az átvételt igazoló tértivevinyek nem érkeznek vissza. Ezért az 
ezen határidő további  30  napos elhúzódásából eredően a felek sem egymässal, sem a nyilatkozatok 
közlésével kapcsolatban Eladóval szemben semmiféle (kartérítés, kötbér, kamat,  elands,  stb.) 
igényük  nines.  Amennyiben a további  30  napos határidőn belül sem adja  it  Eladó a Vevő részére a 
fenti nyilatkozatokat vagy okiratokat, úgy a Vevő a jelen szerződéstől elállhat 
Eladók kötelezettséget vállal arra, amennyiben a földhivatal ezzel kapcsolatosan további 
nyilatkozatok beszerzését kívánja, ügy ebben a hivatal által megadott határidőn belül azokat 
be szerzi. 

3. A  Ingatlan vételéra  5.269.033,- Ft,  pi7Az: ötmilli6-kettös7i7hatvankilencezer4harnainchárom 
t. Az Ingatlan vételára ALFA mentes. Szerződő Felek kijelentik,  bogy  a Ptk.  6:98.  §  (2) 

ése alapján biztosítoullehetőség szerint jelen szerződés aláírásával egyidejűleg lemondanak 

Judit 
egyéni üv éd 

ügyvéd  1114 Budapest, 
HU*  U. 7.  Fsz.1. 

. Mobil: 06-20-4385763 
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a fenti vételárak tekintetében a szerződés feltűnő értékaránytalansága miatti megtámadási jogukról 
(Ptk.  6:98.  §  (1)  bek.). 

4. A  Vevő  at  Ingatlan vételárát  at  alábbiak szerint fizeti meg Eladó részére:  A  vételárból  530.000,-
Ft, a737  ötszázharmincezer forint összeget foglaló jogcímén a jelen adásvételi szerződés aláírásával 
egyidejűleg megfizetett egy összegben  es  készpénzben Eladó részére, amelynek átvételét Eladó 
Jelen okirat aláírásával egyidejűleg elismeri  es  nyugtázza. Vevő a fennmaradó  4.739.033,- Ft 
vételárrészt oly módon fizeti meg Eladó részére, hogy  3.070.000,- Ft  összeget azt követő  3 
munkanapon belül fizeti meg Eladó részére készpénzben, amint  at  Eladó a  2.  pontban megjelölt, 
határidőben beérkezett tulajdonostársi elővásárlási jog gyakorlásáról lemondó nyilatkozatokat vagy 
ilyen nyilatkozatok hiányában a kiértesítéseket is átvételtiket igazoló tértivevényeket vagy egyéb 
átvételt hitelt érdemlően bizonyító okiratokat átadta a Vevő részére, a fennmaradó  1.669.033,- Ft, 
07A7  egymillió-hatszázhatvankilencezer-harmincharom forint vételtirrészt pedig ugyanekkor külön 
okiratba foglalt vevői nyilatkozat aláírásával egyidejűleg átvállalja az Eladót terhelő,  at  Eladó által 
2020. 09.14.  napján kelt szándéknyilatkozatában a  Budapest,  VIII. Szabó Ervin  ter 3.  szám alatti 
Társasház részére annak homlokzat-  es  tetőfelújítási költségeinek megfizetésére vállalt 
kötelezettségét  1.669.033,- Ft  összegben, amelyet Vevő köteles  2021.  március  31.  napjáig a 
Társasház felújítási számlájára vagy ügyvédi letétbehelyezés útján megfizetni. Eladó a vételár 
fennmaradó összegének fenti módon történő megfizetéséhez hozzájárul. Eladó köteles a vevői 
nyilatkozat kézhezvételét követően a Társasház közös képviselete felé bejelenteni a fenti 
tartozásátvállalást,  es  kérni a Társasház hozzájárulását azzal a feltétellel, hogy amennyiben a Vevő 
tulajdonjoga  at  ingatlan-nyilvántartásban bejegyzésre kerül, ügy a Társasház a fenti fizetési 
kötelezettség álvállalására tekintettel  at  Eladó által vállalt fizetési kötelezettség teljesítését 
kizárólag a Vevőtől követelheti. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a későbbiekben  at 
Eladó által vállalt rá eső felújítási költség ősszege módosul, úgy akár csökkenés, akár növekedés 
esetén  at  a vételár összeget nem érinti, azaz növekedés esetén a Vevő vállalja a vételáron felül a 
Társasháznak megfizetendő költségeket,  es  a felek ezzel kapcsolatosan egymással szemben 
megterítési igényt nem érvényesíthetnek. 

Felek kijelentik, hogy a foglaló jogi természetével, illetve minősítésével tisztában vannak. 
Tudomással bírnak arról, hogy  ha  a szerződés teljesítésének meghiúsulásáért az Eladó a felelős,  at 
Eladó  at  általa kapott foglalót kétszeresen köteles a Vevő részére visszmériteni.  Ra  a szerződés 
teljesítésének meghiúsulásáért a Vevő felelős, a Vevő  at  általa adott foglalót elveszíti. Visszajár a 
Vevőnek a foglaló,  ha at  adásvételi szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik 
fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős.  A  foglaló elvesztése vagy kétszeres visszatérítése a 
szerződésszegés következményei alól nem mentesít. Amennyiben bármelyik tulajdonostárs el  at 
elővásárlási jogával,  at  a feleken kívülálló oknak minősül. 

5. Az Eladó külön okiratban feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja a Vevő tulajdonjog 
bejegyzéséhez. Az Eladó ezen, a Vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez történő feltétlen hozzájáruló 
nyilatkozatát jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tigyvédi letétbe helyezi  6  eredeti példányban 
azzal a rendelkezéssel, hogy a letéteményes részéről a hozzájáruló nyilatkozat  at  Ingatlan teljes 
vételárának az Eladók részére történt megfizetését követően a Felek által megkötendő külön letéti 
szerződés szerint  at  illetékes Kormányhivatal Járási Földhivatalához benyújtható. Amennyiben  at 
Ingatlan esetében bárki gyakorolja elővásarläsi jogát, ágy  at  Ingatlanra vonatkozó eladói 
bejegyzési engedély  at  Eladók részére visszajár. Szerződő Felek jelen szerződés aláírásával 
feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a vevői tulajdonjog 
bejegyzési kérelmet  at  Inytv.  47/A.* (1)  bel'  13.  pontja alapján a Földhivatal tartsa Függőben, 
vegye nyilvántartásba  at  eladói bejegyzési engedély benyújtásáig, maximum  6  hónapos 
határidőig. 
Bármely fél által történt elállás esetén a foglaló szankciós jogkövetkezményeinek alkalmazas' a 
mellett  at  eredeti állapot helyreállításán túl Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonjoga 
bejegyzési kérelmét visszavonja,  es  kéri ezen széljegyen lévő kérelme — bejegyzése esetén a 
tulajdonjoga tör1és69» az ingatlan-nyilväntartásból, amelyre jelen okirattal előzetesen 
me  lat:jimazzalaz  oldies  kesztő ügyvédet, aki jelen okirat ellenjegyzésével azt elfogadja. 

Judit 
egyéni Ogyiérd 

eladó evf3 tl$.(.4Zí 1114  Btidapest, 
Himfy  u. 7.  Fsz.1, 

Mobil'. 06-204385783 
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6. A  Vevő FIZ Ingatlan birtokába a teljes vételár Eladók történt meffizetésit követő  3  munkanapon 
belül léphet. Az Eladó eddig az időpontig köteles a Vevőt az Ingatlan birtokába bocsátani, is 
kulcsait és egyéb tartozékait átadni. Eladó szavatol azért, hogy közös költség tartozis és egyéb 
adók módjára behajtható tartozás az ingatlant nem terheli a birtokba adás napján. Az Eladó 
legkésőbb erre az időpontra a Vevő számára a közös képviselő által kiállított bizonylatokkal, 
okiratokkal igazolja az Ingatlan közös költségtartozás mentességét. Eladó szavatolja, hogy e 
birtokátruházás (birtokba adás) napján, az Ingatlanon harmadik személynek nincs olyan joga, 
amely Vevő tulajdonszerzését akadályozná vagy korlatozná. Amennyiben az Eladó a fenti 
határidőn belül nem adja az Ingatlant a Vevő birtokába, úgy a késedelem napjától minden 
késedelemmel érintett nap után  10.000,- Ft  kötbért kötelesek fizetni az Eladó a Vevő részére a 
birtokbaadásig.  15  napi késedelem után a Vevőt minden további haladék nélkül megilleti a jelen 
szerződéstől történő elállás joga, ás a felek kötelesek az eredeti állapotot helyreállítani a foglaló 
szankciós jogi következinényeiva 
Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés jelen pontjában rögzített eláliási okon kívül 
egyéb okból egyik Fél sem jogosult a jelen szerzhdestál vagy annak bármely rendelkezésétől 
elállni. 

7. Vevő az ingatlant megtekintett állapotban veszi meg, annak főbb műszaki jellemzőivel tisztában 
van. Eladó tudomásul veszi, hogy tájékoztatási kötelezettsége van az ingatlannal kapcsolatos fontos 
körülményekkel kapcsolatosan, az ezekre vonatkozó okiratokat köteles Vevőnek a 
birtokálruházáskor (birtokba adáskor) átadni. 

8. A  kárveszély a birtokátruházással (birtokba boesätásga0 egyidejűleg az Eladóról a Vevőre átszáll, 
ugyanezen időponttól kezdve a Vevő szedi annak hasznait is viseli az Ingatlan terheit  es  a 

-dologban beállott azt a kart, amelynek megtérftesire senkit sem lehet kötelezni. 

9. Az Szerződő Felek magyar állampolgárok, belátási képességük teljes, tulajdonszerzési és 
szerződéskötési képességük korlátozva vagy akadályozva nincs. 

Az Eladó viseli a birtokátruházással kapcsolatos költségeket (így az ingatlanok esetleges kiürítési 
költségei, egyéb ingóságok elszállitási költségei, stb...).  A  tulajdonjog átszállásával kapcsolatos 
tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének költségei a Vevőt terhelik.  A 
Szerződő Felek teljes körű jogi tájékoztatást kaptak az ügyletet érintő illeték-  es  adójogszabályok 
tartalmáról, így a jogügylethez, jognyilatkozathoz kapcsolódó adónemekről, az adó- is 
illetékkedvezmény igénybevehetőségéről, az ezzel kapcsolatos eljárásról  es  hattuidökről.  A 
tulajdonjog-változás bejelentésére is tulajdonjog bejegyzésének kérelmezésére a Vevő köteles az 
adásvételi szerződés aláírásától számított  30  napon belül, amelyre vonatkozik a  11.  pontban adott 
meghatalmazás. Az Eladót 15%-os SZJA bevallási  es  befizethi kötelezettség nem terheli az 
ingatlan értékesítéséből származó jövedelem után tekintettel arra, hogy az Ingatlan szerzésének  eve 
5  éven  WE  Vevő 4%-os vagyonszerzési illeték flzetésére köteles a NAV külön felhívása alapján. 

10. Eladó nem köteles jelen ügylet alkalmával a jelen megállapodás aláírásának napjára beszerezni is 
a Vevőnek átadni a  176/2008.  (VI.  30.) Korn.  rendelet szerinti energetikai tanúsítvány, tekintettel 
az Ingatlanteremgarázs gépkocsibeálló jellegére. 

11. Felek meghatalmazzák dr. Pongrácz Judit egyéni ügyvédet (KASZ.  36067354, 1114 Budapest, 
Himfy  ii. 7.  fsz. I.) az okirat szerkesztésére és ellenjegyzésére, és az illetékes foldhivatal előtti, 
tulajdonjog bejegyzési eljárásban történő jogi képviseletre, amely meghatalmazást dr. Pongräcz 
Judit Ügyvéd jelen okirat ellenjegyzésével elfogad. 

12. Felek jelen Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szerződést készítő  es 
ellenjegyző ügyvéd a pénzmosás is a tenorizmus finanszírozása megelőzéséről is 
me  alcadályo4ágitról szóó  2017.  évi LIII törvény (a továbbiakban:  Pmt.)  rendelkezései alapján a 
s righzon4sságuiv olásáM átadott okiratokról (személyi igazolvány, lakchnkártya, 
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adókártya) a szerződést kötő Felek azonosítása érdekében fénymásolatot készítsen  es  az ügyvédi 
tevékenységről szóló  2017.  évi. LXXVIR. törvényben foglaltak szerint adataikat a központi 
nyilvántartásokban ellenőrizze, illetve azokat a jogszabályban előírtak szerint nyilvántartsa. Az 
adatok csak a Pint szerinti szolgáltatók részére adhatók  it,  a  mils  szolgáltató által végzett tigyfél 
átvilágításhoz. Szerződő Felek a jelen szerződés aláírásával kijelentik, hogy eljáró ügyvéd az 
ügyfél átvilágítás keretében azonosításukat személyi irataik alapján elvégezte, adataikkal 
kapcsolatban kétség nem merült fel.  A  Felek adatait az eljáró ügyvéd az információs 
önrendelkezési jogról is az információszabadságról szóló  2011.  évi CXII. törvény rendelkezései 
alapján, kizárólag jelen szerződéshez kapcsolódó megbízás és a  Pmt.-ben  es  azt Ütv-ben foglalt 
kötelezettség teljesítése érdekében kezelheti. Megbízott ügyvéd a fenti megbízásokat elfogadja. 

13. A  jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba.  A  Szerződő Felek jogviszonyára az adásvételi 
szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a  Pt  rendelkezései az irányadóak. 

A  jelen szerződést a Felek elolvasás ás megmagyarázás után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták 

2020;  etecep14  11.  napján 

eladó vevő 

Ellenjegyzent Budapest, 2020. 12. 11. 

Dr. Pongniez Judit egyéni Ügyvéd 
1114 Budapest, Riney u. 7.  ßzt.  1. 

tel.:  06-20-438-5763 
1CASZ:  36067354 
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Nem hiteles majdani lap Neva  hiteles tulajdoni lap Netn hiteles tulájdoni lap 

Bud apcst 

Budapest, 

áros  ormáttylicintabFöldhívOEfOEKF8 °sate 

.‚Badz5olúűt59. 1519 Suclap cat, Pi. 415 

Pica] !Melts  tulajdoni  lap •leties miscast 

Megrend des saint l690002/6/202Ö 

202e . 3.2 . 09 

BUDÍPZST  nix,  Ma. 

Belterület 3E7g0i1M/10 helyrajzi szám 

1088 BUDAPEST  VIII.KER. Szabó Ervin  tin' 3. 9 'melee.  "felülvizsgálat alatt" 
LRtSZ 

1.  Az egyéb.  önálló ingatlan adatai' 
megnevezés terület szobák szár,a eszmei hányad tulajdoni 

m2 egész/fái 

teremgaritzer 
Be jegyző határozat' 

907 .0 á 1504/28000 vegy 
90199./142008/06-03.h 

2. bejegyzó hatórozatt 90199/1/2008/08.03.21 
±áZKil4a.razi 

intsz 
ertólajdoni hányad:  2 4/ 496 törlő határozati  17266t/1/2009/ 

bejegyiő határozat, érhosésiidő:  90199/1/2008/08.03.21 
itt  at: 1726g5/1/2009/09.09.23 

jogsim: adásvétel  213382/2/2004/00.09.21 
jogziM: nredeti felvétel 
jogállás' tn1aj4onos 
név:  TIC  TARLAKSGAZDAIKODÄSI  Kar. 
cimi  1053 BUDAPEST  V.KER. Vámház körút  2. 
272'.ez:beállóhely. 

Eetulajdoni hányad:  13./496 törlő határozat: 
bejegyző határozat, érkezési idő :  9019921/ 

jogclm:  snare 8903.4/2000.111.8./ 
jogclos eredeti fülvétel 
jogállás: tulajdonos 
név:  BUDAPEST  FCVÁRDS/ ÖNKOREIgNYZól. 
rim: 10.52 BUDAPEST  ir.KKR 'tussah/it 
273.ez.beállóhelY. 

51101/2012/18.02.27 
U3.21 

törlő határozat;  141504/1/2018/18.02.27 

4-21 

tulajdoni hányad:  13/496 4 
bejegyző határozat '  árka 

R7tárbsat:  141504/1/2818/16.02.27 
90199/1/2008/08-03.21 

törlő határozat:  14150  1/Z11B/19  .02 .27 
jogcím: e!ei, 89034490 
jogoim: eredeti felvó4 
jogállást tulajdonoo 
név:  BUDAPEST  reViii9 ON4ORMÁNYZAT 
rim; 1052  B0DAPBS13i,ktER Városhát utca  9-11 
274.ez.bá11ehe1S;,. 

Maybes a lo5vetkezölapoa 

Nem hiteleS tulajdoni lap Nem hiteles Nem hitales tulajdoni lap 



joggim: adaava tea l'133t27 i:.00a0U .09 .21 
joggim et Ed“ Eelvi:er ;  
joga  I la z : t gl jdcaon \ 

TAIdAvEvu:c.t*ilijscel 
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Nmhitebstubtonil4p New  hiteles tulajdoni lap New  hiteles tulajdoni lap 

ituriapest F őváro sKonnánybivatala Főirlhői2hli  F5.  osztály 

Bud  apcst,k1 , Btiä ziolgiőt  59.1519  iimiap esi,  Pi 415 

Nem biteks tillajdoni  1a p  • teljes zrigisólat 

Mcgraiidés szini:1690002larLO  26 

2020.1.2.04 

BUDAPEST  VIII .flR.' 

Belt  erulet, 3 750/1/A/10  helyrajti szán' 

Folvlatásaz előző latoről 
ILHASZ 

tz1ajdaFg, hányad;  13/496 ta1 ő határozat  1726  fi 5/1 /2009/09.09_23 
bejegya határozat ,  in  ricazási 90199/1/2002/09.03.21 

t 16  határozat  172 

OW at 

1309/09 
jog° LAI adääv4  tot 21338212/2004/00 .09.21 
joggin6  6r  6c(nt'i  6e 166 tel 
3ogál1áa! taajdonoi 
név,;  .1,±d  ENRLytk4KGA2p4Kolifigi EST. 
gin:  1053 BUDAPEST  V. KR tninház Icrit  2. 
M:1  teá1le5i,41i. 

--7 
r attgajdonri hányad;  13/496, t be  16  határ Orat  1 72665/1 /2009709ke,  2 

be  je  gya hatáz ozat', rkez  Sat 546; 90199 /1/2009/08 .03. 21 ..r.3.! 
t  or» 

jogoinn actiavé te  1 213302/ 2/2004/00. 09.21 
jogoim, eredeti fa lvétel 
jogállaa tulajdonoe 
áévi rzG TARLAEERGAZDALKODASI  HUT_ 
vim 1053 BUDAPEST  V.KTA. 1Jimház körút  2. 

M.2  . be álIn.hel  y  . 

.atározat;1SE511/2009/09 .09 .23 
bn  je  gyz 6  határ  oz at , ézkezéni id61 90199/1/200 ;2;1 23 

törl6  határozat:  17266 5/1/2009/09 .09 .23 
inn aztázvé eel 213 302/ 2/2004/00 .09.21 É 

jogcim 1  eredeti  fe Iva te1 
jogálláml tuIa jdonom 
névi  TIC TARLAKEPGAZDALKODASI EDT 
elm' 1053 turnAPasfv.KER,  Vámház  köz6t 

275 aez .beáll6hely 

sie'vtuIajdoni  hányad,  20/496 tör.Wn czar 172665/1 /2009/0 9..09,23 
bejegyz6  határozat  ; rknz id6 OE.° /212002 /OE .03.21 

törl6  határozat  r 17266 5/1/2009/09 .09 .23• 

rolytalas a következő lapon 

Nem hiteles tulajdoni New  hitt tulajdoni lap Neva bites tulajdord lap 

7266 5/1/2009/09.09 .23 

etul a jdOni hányad:  20/496 

Li 



Nan  hiteles  pilajdoni hp Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 

Btaapest Főviiros KorniányhiOEatata röldhivatali.F5 o site 

Budapest, X1 •, Budainkitit 59. 1519 Budapest H. 415 

Nemblieles tolajdaei lap •  teljes  raiselat 

• Lingo:Dicta s aim:1690992/6/2020 

2020.12.04 

SCDAPN4T 

Belt  Grii  1 et 6750,11/A/1.0  bolyrajzi Bzám 

Eatztatésaz eras laprál 
.n,stsz 

•We'tu14doni hányad'13/ 496	 . 2tr18  határozat'  172666/1/2069/4.19U29.23 
bejegyzó:határozat, .érkezéel 146: 9019971)2008/00,031.21 

t&16lhatároZat 112

 

doggint atlámvétel  213382/2/2004/00.09.21 
jogcin: eredeti fabiatel 
jo4allásr tulajdonba 
neizo TIG TARLAKEKCA2041,K°0ÄST KRT. 
91m, 1051  Bcrairest V:KER. Vanház körút.-2, 
277.az_beeillOhely. 

O 

.ettulajdOni hänitad,  13/496 törl4 határozati  172E65/1/2009/09 
bejegjz6 hátározat, Orkezioi idő:  90199/1/2006/08.03:21 

tor 
jogclu: adásvétel  213382/2/2004/00.09.21 
jogin' eredeti felvétel 
jogállás, tulajdonos 
ran:, DIG  TARLAWERGAZDÁLKOWLET KRT. 
elm] 1053  EURAPERT V.KER. Vámház körtit  2. 

279-Azz_bekllóhely. 

92665/1/ 089/09.09.23 

It  tulgjdoni hányad:  13/496 t6r1.6 határozat:  12781R11/2009/09 
bejegyző határozat, érkezési idR,  90199/1/2041.4405.21 

jogeim: adásvétel  213322/2/2004/00.09.21 
jogcini eresteti,Eelatel 
jogállás, tulajdonos 
névi no TAKLAKEKGAZDÁLKOolisT  K 
elan 1053 BUDAPEST  tr. kert . Vasház 

279 .oz -heállóhely. 

tiel6 határozat:  172 65/1/2009/09.09.23 
• 

eft  tulajdoni hányad'  13/496. to46. 
bejegyző határozat, Orkez  i  irifen/ 

Ihtl.09.11 

körnt 2. 

jogc.inn actievétel  213382/2, 
jogoilm, eredeti Eelztte 
jogallital t ulajdanoa 
(Idol  TTG TARIRKERGATO 
sin,  1053  BuDAPasr 
290  .sz 

taz16 határozat'  172665/1/2009/09.09.23 

arozat; 171665/1/2009/09.09.23 
199/1/2008/06.01.21 

Fulytalas a 1o5vethezó 'aeon 

e 

Nem  Medea tulájdoni lap Nem hiteles tulajd Nem hiteles tulajdoni lap 
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!km  bitelos tulajdoni lap Neat bit .tulajdoui lap riett leas dekiul hp 

Neal  hiteles tulajdoni  hp Nein  hiteles tulajdoni  lap Nein lxiteies tulajdoni  lap 

• 13Wsport Fővárot Korrnínyiiöztala Fövatali P6  osztály 
Bui sport, X1 , lázdafoki it sp. 1519 Budapest;  Pf.  415 

Nan biteles tulajdoei lap • lees zniteiat 

Mcgradclos.  atru1690002/6/2020 

2020.12.04 

BODAPZEIT MIX ma, 
Baltertlet §6750/1/A/10 lualyzejai saint 

Enktatirratisiliaprti 
• B.ItItit.Z 

tie  tulajdoni hányad'  13/496 törl6 hatigorat: 141504/1 ./2018/19.02.2.1 
bejewel!,  határozat,  arterial leUS: 90199/1/20013/08,03.21 

tarl6 határozat 3.9 

',er

 

tie  tulajdoni hányad'  14/496 t5r16 hatirozati 191504/1/20111/ .27 
bajo9yi6 hatirozat, árkei«i 90199/1/20139/9,03.21 

tor flat: 141504(1/2010/113.02.27 
jogclas csere 99030/2000.III.9./ 
jogoint eredeti felvitel 
jogálli.' tulajdonos 
my.;  sonmesr eutoex ött04040132AT 
ohm  1052 BUDAPEST  V.KER Viroshiz utca  9-11 

292  .sz _be Ellóhe ly 

tulajdoni .hányad:  19/496 tiii16 hatilKoz  at  t a I./2018/18.02 .27 
bejzgyz.5 határozat '  érkezési idét  90199/1/2 .41 

• tart* hatarosati  141504/1/2049/19.02.27 
posttest  «ere  99034/2000.111.9./ 
jogcin: 
jogállás, tulajdon« ‘J

ON 

«eclat/  felvétel  

návg E4DP.P691 P5VAROS1 falK0RMANT2AT 
cinv  2052  trinAntst  VIER  14re:shah SaVII 
283.az.baill•Shaly. 

ter  tulajdoni hányad'  19/096 
bejegyzi határozat, irkezti 

jogcien «ere  99030/2000.1 
jogclie: eredeti felvt• 
jogállén' tulajdonos 
née; BUDAPEST semi, 'MAT 

tint: 1057 BUDAPEST menhir  utca  9-11 
264.sr..bcá11ehe1 

E 

018/18.02 .27 
csere  89034/2000.111 .9.? 

jogom' 
jogállael tiilajclonot 
Mel  ighneest teremosz etecomexur 
cis( 1052 BUDAPEST  V.KER Városház okra  9-11 
291.sz.boill6hefi. 

it or at • 1415114/1/2018/18 . 02 .27 
g 99 /3 / 2099 /CO .03.21 

tär16  határozat'  141504/1/2019/19.02.27 

• e Polymer a keettltrzó lama 

0021: 



Old at 

et  tulajdoni hányadi  142496 
bejegyzel határozat, érkezési 

jogcin; adärivétel  196941/2009.e1/.29./. 
jogcini. ereöeti .felVátel 

tulajdonoz 
név e 
szül, 
a .nov 
ciao 
297 .heállőhely . 

törlő határorat 175/2/2092/12.06.11 
idő i  90199/1/9X9-/A9503..21 

törlő határozati  127375/2/2012/12.00.11 

19.  tulajdoni hányd'  13/496 
ibejegyző határozat, 471 'Ss 
jogcin: adásvétel  10.1? 
jogcin: eredeti  ft  ivelt 

all 'iv-  töl 
név . 
szül. 
a .nav 
vim I 

298  .az . be 

90199/1/2008/08.133.21 
05.111.7./ 

Nero s tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 

'Le 
0 Bid spest Fő•iárosKorrnynivatalaFókihivataliFő  osztály 

1310 apestOEXL, Bud mitt lit 59. 129 BudaPeü. Pi 415 

Nem  hit elm  tulajdoni  lap •  teljes  M4enlat 

Mcireadelis szárml693092/6/2020 

2020.12..09 

BUD AEZST VIII . BY.R. 

Belt Grület 3e750/11A/10  hol szeirn 

Italytatás az  Arun lama 
tittsz 

tulajdoni hányad:  13/496 törlő határoz  at 141504/1/2019/10 02 27 
beiegya&határozat, érkezési idő t  90199/1/20.02/09,03.21 

t&16  határozat 

   

  

141 in 8/18.02.21 

 

jogölni csere 89031/2000.III:8.1 
jciecinu eredeti .felvétel 
jogállás' tulajdonos 
nevi BUDAPEST  PeogROSI ÖNKOADADYZAT 
clan 1052 BUDAPEST  V.KER Várbahaz utca  9-11 
295  .orz .beállőhely 

 

17.  tulajdoni hányad'  13/496 
hejegyző hatátinai i  -étkezési idő:  90199/1/2008/08 
jogcin' idasvéteil  196941/1/2006/06.07.24 
3ogeinit eredeti felvétel 
jogálläe : 

szül.
név 

a . név 
elm 

2136_sz -beálióhely. 

 

telytatás a kővetkező  Japan 

Nem hiteles tulajdoni  hp Ne,m hiteles tulajioni lap Nem hiteles tulajdoni lap 



tor  16  határozat:  172665/1/2009/09.09.23 
6: 90199/1/2008/00.03.21 

törl ő határozat:  17266 5/1/2009/09 .09 .23 

Nem hke,les tuktjdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tülajdoni lap 

Bud apcst Fővfio s ;Korman' ytevataia  Földhivatali Fő  es stay 
• 

epcst, kl..13ud deal. Ut 54. 1519.Bud op cEt; yi 415 

Nem hiteles tulajdoni  Ian talkies anisette( 

Mcgccrdelks *a:1690002/612020 

2020 12 , 04 

BUDAPEST  VIII. 1C.R. 

Belt Grit let 3€750/1/A/10  helyrajzi szám 

Folvtatás az  erica lateral antsz 
20.  tulajdoni hänyadi  13/496 

kejegp& határozat, érkezési idő  90199/1/2009/09 ,03.2l 
jogcim: aeLisive tel  311 382/ 4/2004/ 200  1;;Int  .23./ 

j4gebn; eesdet ‚felvétel 
Jog/atlas; iufa4donos 
név 

4Z.eé4' 
szül 
a . riév 

299.4z  .beállóhely 

et  tulajdoni hányad  14/496 tör  lä  határozat:  924 32/2/20 0944 

bejegYz ő határozat, érkez idő  9 0199/1/2008/00 .0 3.21  ' 

lopcim; adásvétel  172 170/ 2/2005. V.1 
3ogeim;  erode  t  i  felvétel 
jogállAs tol =  4.4n  --

 

né; : 

szül 
a név ; 
Cisz ; 

290 .4z  . beállóhely 

22 tulajdoni hányad:  13/496 
hojegyzó határ  °eat fakes  eni idő t 

jogcím; adáévé te  1 116 960,1 2/2005.i.TS  7, 

jogs  io ; eredefi., fe  lye  te  1 
jogállas tulaidonos 
név 
szül 
h_sév : 
cisz ; ) 
291 .az .beállehely. . 

ttt tulajdoni hányad;  1["; 
bejegyző határozat i e; 

vHi 

CS; 
N,3 

Feetztija a követletel lapse 

Nrnhite1es tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 

Old al: 

os• 

ütlatär czat 2432/2/2009/09 .04 .06 



Nan  hiteles  tuhjdoni lap Nem hiteles hliijdoóiiap ?tern  hiteles tulajdoni lap 

1 

I

 

Peel:tee a kövelkezblapen 

Nem hiteles tulajdoni lap Nern hiteles tuhjdoni lap Nena  hiteles tulajdoni  lap 

BusispeStFővárot Konziánylieatala Földlivatzli FE o 

BpeBdnkiit5. 1519 Budapest, Pi 415 

Neu bittlee lulajdorti teijesndeuba. 

Megrcrxictés szőnu I 69006216/2020 

026.. 12.04 

ti BLIDAPZST VI 

Belterulet 36750/1/A/10  helyrajzi  seam 

Folvtatássa elFeze  /age. 
10.11Y9Z 

fl  tolsjdoni hányarb  22/496 törlő határozat:.  172665/1/2009/09.99.23 
bejegyzblatározat, érkezési idő ,  90199/1/208/09.43.21 

törlb hátkrorati  132 2009/09 09 2 
jogcía; adásvétel  213382/2/2004/00.09.21 
joggle::  eredeti felvétel 
jogállia, tulajdonos 
névi TIGIARLAKPSEAZDALKODAST  cut. 
cím:  1053 BUDAPEST  V.KER. Vámház krizOt  2. 
14.4 ..z  .beá1l6he1j 

tee  tulajdoni hónyad:  13/496 
bejegyző határpakt, árkezéei 

tarla határozati  141504/112018/1 
idő:  90199/1/2002/08,03.21 

27 

at, 141504/1/2012/12.02.27 
jogcini: csere  89034/2060 .11x .9./ 
jogclea eredeti felvétel 

tulajdonos 
ads; BUDAPEST  FeiVAR.  OBI öNKORMAtes2AT 

10 52 BUDAPEST  V .KER VAraohAz utca  9-11 
292 _es  . be állóhe ly 

fet tulajdoni hányad;  12/496 törlő haározat:4441/2012/12.02.23 
bejegylOhatározat, erkezeai idő :  90199/1/20/p .y5.2  

tbr16 határozat:  141504)1 20 2/12.22.27 

tár 

jogonzi csere  99034/2000.i11 .9./ 
joycirt, eredeti felvétel 
jogálla a tulajdonos 
née:  BIJDAPESI PÖVAROSI ÖNK0R24Ä422AT 
clay 1052 'BUDAPEST  V  AMR 'Ur Ds ház 
293.azIoällónbly. 

ee tulajdoni hányad:  12/496 ,ä  ározati  122665/1/2009709.09.23 
bejegyeb határozat, érkezi id6:1*99/1/2008/02,D3S 

gi el› tern%  határozat:  172665/1/209/09.09.23 
jegeini: adásvétel 213392/242p0e00.L.9.21 
jogrdm: eredeti Eelvirte a 
jogálláe: tulajdonoe% 1 
main rIc TABLAKERGA20 K ElT 

cím:  1053 BUDAPEST  yl R'7ánház kö 
294.61z.beállehelyd):4:2 

Oji a1 



1Z) 

Nern hiteles tulajdoni New hiteles...tulajdöni lap. hiteleS tulájdOni 

Bujapesir6város Jeonozinyztaia Föidhívalali. F6  osztály 

Bud am.  t, XI., Bud doh út 59. 1519 Budapest, Pi 415 

New  hiteles  fulajdoni lap.  - te/jes initsulat 

.151cgraideiks száin.:16900112/g/2620 

2020 .12 .04 

BUDAP1ST VIII .10ER. 

Bolt erillet 36750/1/21)10 h1yrajzi 

Faleatásaz elzö Lurid 
,Itatsz  

ter  tulajäoni hányad:  13)496 törlä határozat;  172665/1/2009/09 - 110-2 
beje gyz határozat éritezési.  J41 90199/1/20d9 /09  , öi  21 

t  416  határozat: 
jogcini: adásvétel  21339 21,212 004 00-0921 
Jogzini; 'eredefi . felvétel 
jogállás I tUldiCLOCIOS 
tit/A TiG TARLAK4FLGA904KatiilSI KRT. 
vim; 1053  BUDOPBST  v. kw.  Ván;ház körút  2. 
2-95  -ua,15.2.1114he1y 

2009709 - 00 -23 

Pr  tulajdotti hányad;  12/996 terl ő határozatE 1126$/120ú9/UJ4.23 

baie91/90 határozat, erkeaési 90199/1/200B/02A  21 
tör1.4 OEtrozati  172E65/1/2009/09.09.23 

jogcin: adlavitel  213392/2/2004/00.09.21 
jogeírn; eredeti felvétel 
jogállás: tulajdonos 
ttév: TIG TAPLAKéKGAZDYILKODÁSI KRT. 
CL?!"  3.053  BUDAPBST V.KER. Vámház körút  2. 
296.az .beállóhely. 

eet tulajdoni hányad:  12/496 törlő határozat; 411OE4:S/1/2009/05.09.23 
bejegyző határozat, érkezési. idő :  90199/1/2044143.21 

törl ő határozat:  1726E5/1 2009/0-09.23 
jogcin: adásvétel  213392/2/2004/00.09.21 JOE 
jogrim; eredeti.felvétel 
jogállás: tulajdonos 
név; yiä TostAKLeGAZDOLKODÁSI  Kilt.  , 
rim; 1053 BUDAPEST  V.KES. Vámház kee_ 
297  .sz Weállóhely 

. /OE,Ld 
St?  tulajdoni hányad:  10/496 törz4 owsározat;  172009/1/2009/09:09.23 

bejegyző határozat, érkeztoi idő :  .1)3199/1/2009709.03.21 
törl6 határozat;  172665/1/2000/09-09.20 

Polytaiás.  a kövi  ez-6 lawn 

jogcin ,  adásvétel  22334312449.1400.09.21 
0oncim. eredet ie1v4t 4 ľ 

ttlájcisses .lOE,' 
7.1  G  TA .a•-7 

tins 1053 BUDAPEST y  htE körút  2. 
299.62  -beálláhely?: 

Nein-hiteles tulajdoni  lap Nem hiteles tulajdoni ka Nern hiteles tulajdoni lap 



Nem  hides tulajdúnilap New  hiteles tulajdoni lap Nem • eks tulajdoni 

Folytatás a k5vet1az6 lapon 

Nem  birdies  tulajdoni lap Nem hit tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 

Budapest Főváro s Konnánylaivatala Földbivalai F5 o sate 

Bui apcst, X1 , Budsfolci St 59. 151933udapest, PL 415 

Nan la 'Isles  tulajdoni  lap - teijes =bold 

Megrend ties :aim: I 690 602/if2020 

2020 ‚12 .09 

13UDAP.21.2T 

Belt Grille 3E750/ 1/A./10  helyr aj  al  szám 

'Bulstatás flea banal 
ItRÉSZ 

get  tolajdoni hányad:  12;496 törl6 határozat'  172665/1/2039/09.09.23 
beje9ya6 hatarozat, érkezési 90199/1/2009/08 43_21 

• törla határozata  172 
jogeirn I asiétavéteI  213382/ 2/2004/00.09 :21 
joricim: eredeái.felvétel 
jogállái  z  tulajdonba 
név' tI Q TARLASGATOlegóDÁSI 
citn:  1053 BUDAPEST  V-KER. Váeätzlz körilit  2. 
299  .az .baállóhe/y. 

ele tulajdoni hányad:  13/496 tör16. laatároz  at 172665/1/2009/0 
be  je  gyz  6  határ 4.;  kez  jai  idő:  9t3199/1/20/08.03.21 

.23 

jogcin: adásvátel  213382/2/2004/0Q.09.21 
jogcimt eredeti. felvétel 

tulajdonos 
n4dOE  SIG  TARLAKEKGAZDÄLKODÁST  RUT. 
címl  1053 BUDAPEST VATS.  Vánház körth  2. 
300.4t.beállóhely. 

jogrini:  cane 89034/2:700.121:.8./ 
jogoinh eredeti felvétel 
jogállás: tulajdonon 
név:  BUDAPEST  FŐVÁROSI öNKORMÄNYTAT 
cdm:  1052 BUDAPEST  V.KP.R Városház 

301  .sa_beallóhelY. 

72665/1/21309/09.39 _23 

1/2018/19A 
1 
törló határozat,  141504/1 01B/18.02.27 

cE 

Ole  tulajdoni hányad:  13/496 tör.-16  határozat: 
bejegyzó laatározat, érkezési, idő:  90199/1/20 

etat 

O 

4rj 

es'f tulajdoni hártya d: 13/996 to‘,  árezati  172465/1/2309/09.09.21 
bejegyző határozat,  4  rkez a/ idő '' JY0199  /1/ 2002 ./02 .03.21 

törlő határozat:  172665/1/2039/09.09.23 
jogcin: adásvétel  213322/2 00.0.21 
jogok': eredeti felv t 
jogállás: tulajdonos 
rly  TIE  TARLAKEKGA2 
elm: 1053 BUDAPEST Vánház körút  2. 

332 _Or  .beállóheli) 

009)09.09.23 

7 



jocialL.z. 

Nem  hitelas tulajd hp Nein  hiteles tulajdoni  lap  Nena.hkelés balajdoni bi 

Bud apcitBővísto s tennányhhataleFlikthivataliFő o s Lehi 

Bud 4=1-, 2b., :Bud sdolci (at 59. 1519.Budapest Pi 413 

Neal  hiteles tulajdoni teljes  Misaat 

111recndefis százn1690002161202.0 

2020.12.04 

M BUDAP EOEST VIII . )(Fa. 
.4.1 Belt eriilet 26750/1/A/10  helyrajzi szám 

Folytatásaz elrsző laprál 

"e›,,,,,e ll______  

:u.atsz 
ter  tulajdoni  hanyash 14/496 t äg 16 hat á roz at 1 159794/1;2211/11 . 12.20 

toe jegyz6  határozat,  ézkezée iciii: 9243212/ 2089/09 .04. 06 
törlii batáéozat 159 20 /1,1 .10 .28 

adásvétel 
utaláso II  /21. • 
jogállé": tolajdonos 
né71 smwes KERESWeIELN/ ÉS VKIGI6YN5SSAG  Ken 
cím:  1103  BODKPEST  KKR.  Gergely utca  23 

idióheli. 

tulajdont hányad:  284/496 tiir.16 hatiliozah!  35953/2/2019/1 
bejegyző 'határ tezat étkezési 112665/172009/09.09 .23 

jogaim: jogutódlks 
jogállás: tulajdonos 
név: TIG TARTALEKGAZDÁLKODISI NONPROFIT  RFD_ 
elm: 10 BUDAPEST  V.KER. Várritáz körüt  2. 

142,243, 14, 272,275-290,294-300  gis  a  902. 

39.  tulajdoni hányad:  14/496 
bejegyrö határozat, érkezési idő :  1929 
jogcini: kivtlás 
utalás: II  /37. 
jogállás: tulajdonos 
hey:  szabutx Iae43 INGATAI1FEJLESZT5 IRI. 
sins 9638  BALATONLELLE Lomb utca  11  a; 

t e  

cOE 

35953/2/2019/19 .01 .11 

e 
O 

ATJ 

le; tulajdoni hányad:  14./496 thz  16 ha táidz 151321R/2019/ 12 .09 .00 
bejegz4 határoiat étkez esi idea:  1.19743 y2/2012/12 .06 .1 1. 

thrl ő Batárazat ;  151321/1/2018,119 .09 .06 
jogeim: .adásvétel 
utalás; II  /19. 
jogállás: tulajdonos 
név I ' 
svr.név; 
szül. 
a.név 
vim : 

297  et r2e 

bGjegr.b. idő : 04/1 /2019219.02 .27 

II /25-26, /I /34. 

KERÜLET  JóZSEGVAROSI GGRORN7lNYT2tT 
?arose orbs 63-67. 

Folvtatasa kiiyetkező lama 

Nem hides  tulajdoni hP Nem hiteles tuktidonibp Nan hite4s  tulajdoni  lap 



Nem luteles tulajdoni lap New  hiteles talajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 

-a /judapczt Fő'*o a korrninyti2tralata Földlaivatali Eőoszt5iy 

Bud apest,11.1,13u.d 0t59. 1519 Budapesi;  Pf.  445 

Nan  hiteles tulajdoni  lap - telles  

M9ale1es szárn: I 690002/62020 

2020 .12 .:(5 

MUDAPZST Val -Ka 

Bolt teAlet 6750/1724. 10  helyrajzi  szäm 

Folytatá's  az  elözö lamed -nsutsz 
42  tulajdoni hányad:  14/496 

bejegyző határorat, érkezési  =46: 151321 /1/ 0/8/18..09.06 
jogelm: adásbétel 
utalás' II  )40. 
jogállás: tsta-4Annes 

név 

43.  tulájdonl hányad:  294/496 
be  je  gyt  6  határozat '  úrketési idő  i  35953 2/2019/19.01.11 
jogom': vétel 
Utalás: II  /30. 
jogállás: tulajdonos 

ElUt39ARIAN  KOMPLEX  TRAVEL 
elm: 1022 BUDAPEST  II.KER. rillÓr utca  84/a. 

Nteetliennem 

-S 

*bejegyz ő határozat, érkezési id61  122709/1/2017, 
tiblo határozat;  35953/2/2019/19.01.11 

Elővénarlási jog 
utalás: II  /38. 
jogosult 

név' EUDGARIAN  KOMPLEX  TRAVEL  KFr.;:. 
elm 1029 BUDAPEST  II.KER. Tamarkatz*  5. 

J. ,  

2. bejegyző határozat, étkeziei  iced: 444542/2019/19.01.03 
Egysteileges jelzálogjog  84  291e1:i0 PT,azaz 
nyolcoannégymilliö-bétszáskileneegeyezer-háromazáznegyben  FT Se  járulékai erejéig_ 
első ti:hghelyen, terhéli e 36750/1OE  > 9  hrsz ingatlant. 

' 8 utalás' I/  /43. 
jog:OE:wilt; 

név:  CENTRAL F 
8900  akeyfe ....tCs;_itbEi utca  1. 

3. bejegyző határozat,Akezera  ado: 37178/2/2019/19.01.03 
Elidegenitési  en  tathe 4a1 tilalom a jelzálogjog biztozításá 
utalás:  111/2. 

k , jogoeult: 
név:  CENTRAL  FriNN10E ZWE 
cím : 29017*C4KARLIZSA Petőfi utca  1_ 

>OE. k..; 
, . 'IOEULAJDONI LAP VÉGE 

   

   

Nein  hiteles tulajdoni  lap Nem hiteles tulajdoni lap New  hiteles tulajdoni lap 
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