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A  döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: 

Képviselő-testület 

Az SZMSZ szerint véleményezi: 

Tisztelt Képviseld-testület! 

I. Tényillás is a döntés tartalminak részletes ismertetése 
Az anonimitás érdekében az előterjesztés a felhívást küldő adatait nem tartalmazza 

Kérelem érkezett a  Budapest  VIII. kerület a Kőris  u. 6.  szám alatt található földszinti helyiség adásvételi 
szerződéséhez kapcsolódó elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére. 

Az adásvételi szerződés paraméterei: 
A  helyiség adata: 

- 35890/0/A/29  hrsz. 
- 133m2 
- 761/10000  tulajdoni hányad 

A  vételár: 
35.000.000 Ft,  azaz harmincötmillió forint 

A  társasházi alapítói okirat szerint a tulajdonostársakat elővásárlási jog illeti.  A  vagyonkataszter 
kimutatása alapján a  Budapest  VIII. kerület Kőris  6.  szám alatt található ingatlanban az Önkormányzat 
tulajdoni hányada  1378/10000. 



c, 
Budapest, 2021.  március  11. 

Pikó András 
polgármester 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján, az önkormányzati tulajdon az 
ingatlanban  13,78  % tulajdoni hányad, a vásárlással az Önkormányzat olyan ingatlanban szerezne 
jelentős befolyással nem  biro  tulajdoni hányadot, melyben a  182/2020 (V.7.)  számú  pm.  döntéssel 
elfogadott hosszú távú gazdasági program szerint — az alacsony tulajdoni hányad miatt — az elidegenítés 
az elsődleges. 

II. A  beterjesztés indoka 
Az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan döntés meghozatala a jogszabály erejénél fogva 
szükséges. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja az elővásárlási jog gyakorlása tárgyában való döntés meghozatala.  A  döntés pénzügyi 
fedezetet nem igényel. 

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

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről  es  a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépésétől szóló  27/2021. 
(1.29.)  számú kormányrendelet  1.  § értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus 
világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett 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, így a döntés 
meghozatalára a polgármester jogosult. 
Az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogot a  2003.  évi CXXXIII. Thtv.  3.§ (1)  bek;  5.§ (2)-(3) 
bekezdése írja elő. 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását. 

Mellékletek:  
1.  sz. melléklet: kérelem, adásvételi szerződés, tulajdoni lap, alapító vonatkozó része 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének 
..../2021. (111.25.)  számú határozata 

A  Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a 
35890/0/A/29  hrsz. természetben a  Budapest  VIII. kerület Kőris  u. 6.  szám alatti  133 m2  alapterületű 
761/10000  tulajdoni hányadú helyiség tekintetében  35.000.000 Ft,  azaz harmincötmillió forint vételáron 
létrejött adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásárlási jogával nem kíván élni. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2021.  március  31. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdál'ló'di.'.ÜgyosztályJCqületgazdálkodási Iroda 
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Budapest VIII. Kerület Józsefváros 
Önkormányzat Polgármestert Hivatal 
részére 

Budapest 
1431 Pf. 160. 

Tárgy. felhívás elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozattételre 

Tisztelt Címl 

képviselet  n  ezenne oz  a om, hogy eladóként a  Budapest skerület belterület 
Ügyfelem 1161 Budapest,  Újszász utca z.  alatti lakos jogi 

35890/0!AI29 hrsz. alatt felvett, természetben  1089 Budapest,  Köris utca  6.  földszint 
„felülvizsgálat alatt" sz. alatt található  133  nm  alapterületű üzlethelyiség megnevezésű ingatlan a 
társasházi közös tulajdonból hozzátartozó 761/10000-ed tulajdoni hányaddal (továbbiakban: 
Ingatlan) 1/1-ed tulajdoni hányadának értékesítésére  2021.  március  2-än  ingatlan adásvételi 
szerződést kötöttem természetes személy vevövel. Az adásvételi szerződés másolati példányát 
csatolom. 

Tájékoztatom, hogy az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint a fent megjelölt Ingatlan 
vonatkozásában a T. Címet elővásárlási Jog illeti meg. Egyidejűleg tájékoztatom, hogy a fenti 
Ingatlan vételára  35.000.000.- Ft,  azaz Harmincötmillió forint, amelyből  3.250.000,- Ft,  azaz 
Hárommillió-kettőszázötvenezer forint foglaló az adásvételi szerződés megkötésekor. 
31.750.000.- Ft,  azaz Harmincegymilliö-hétszázötvenezer forint vételárhátralék pedig legkésőbb 
2021.  május 15-ig az Eladó bankszámlájára történő átutalással teljesítendő. 

Kérem, hogy a jelen levelem kézhezvételetöl számított  15  (tizenöt) napon belül a szerződési 
feltételek ismeretében nyilatkozni szíveskedjék arra vonatkozóan, hogy kívánják-e gyakorolni 
elővásárlásijogukat vagy elővásárläsi jogukat nem gyakorolják. 

Felhlvom figyelmet, hogy elővásárlási jogát — minden feltételre kiterjedően, feltétel nélkül elfogadva — 
kizárólag az Eladó képviseletében eljáró ügyvédi irodánk  1053 Budapest,  Ferenczy István  u. 28.V.5. 
szám alatti cimére címzett, tértivevényes levélpostai küldemény útján tett írásbeli nyilatkozattal 
gyakorolhatják úgy, hogy ezen nyilatkozatuk tartalmazza az  1997.  évi CXLI. törvény által előirt  32.  §. 
(1)  bekezdésében megjelölt azonosítási adatait. 

Budapest, 2021.  március  5. 

Tisztelettel: 

dr. Zsludov Vagyim 
awed 

Dr. Zsiudov Vagyfm ügyvédi troda 
dr. Zsludov Vagylm 

ügyvéd 
1053 Budapest,  Ferenczy István  u. 28. 

Tel./Fax:  411-1599 
KASZ:  36071778 



MEGHATALMAZÁS 

Alulírotta 1161 Budapest,  Újszász utca SZ.  alatti lakos 
ezúton megbízom is meghatalmazom dr. Zsludov Vagyim ügyvédi Irodát  (1053 Budapest, 
Ferenczy István  it. 28.V.5.,  eljáró ügyvéd: dr. Zsludov Vagyim), hogy a  Budapest  Józsefváros 
Önkormányzata, illetve az elővásárlási jog jogosultjai előtt a  Budapest  VIII. kerület belterület 
35890/0/A/29  hisz. alatt felvett  133 urn  alapterületű üzlethelyiség megnevezésű ingatlan a 
társasházi közös tulajdonból hozzátartozó 761/10000-ed tulajdoni hányaddal, amely 
természetben  1089 Budapest,  Kőris utca  6.  földszint „felülvizsgálat alatt" sz. alatt található - 
1/1-ed tulajdoni hányada tárgyában fennálló elővásárlási joggal kapcsolatosan az ügyvédi 
tevékenységről szóló  2017.  évi LXXVIII. törvény alapján teljeskörüen eljárjon és képviseljen. 

Budapest, 2021.  március  3.  napja 

47)2 'eh 
Meghatalmazó 

Az üttv.  34.  §  (2)  bekezdése alapján a jelen meghatalmazásban foglaltakat elfogadom. 

Meahatalmazott gunid 

Dr. ZsIudov Vagyim ügyvádl  Weds 
dr. Zstudov Vagyim . 

ügyvéd 
1053 Budapest,  Ferenczy István  u. 28. 

Tel./Fax:  411-1599 
• KASZ:  36071778 



INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

1.  Szerződő felek és nvIlatkozatalk  

neve: MOEN anyja neve születési 
helye, Ideje: lakcíme:  116  udapes ,, Újszász  u. yi azonosító: 
2-550220-7178,  adóazonosító jele:  8321914977,  magyar állampolgár), mint eladó 

.. - 
- továbbiakban: „Eladó" - 

I- -ndiSällitiä_. letés1 neve: , anyja  nave, 
ideje; lakcíme:  2094, Nag  kov cst,"13bg 
orosz  ä  a po g  r  ,  min  vevö etcgtul C  2 

- továbbiakban: „Vevő" — 

- továbbiakban együtt „Felek" - 

az alábbi feltételek szerinti 

szerz ő dést 

kötik, 

születési 

gym 
udov V 
DOM 

1053 Budapest, Felon István  u. 28. 
Tel./Fax: 411-1599 • 
KASZ: 3607177E1 

1.2. • 
Eladó kijelenti, hogy-magyar állampolgár, teljes cselekvőképességgel rendelkezik, szerzödéskötésének 
Jogi akadálya nince. 

1.3. 
Vevő kijelenti, hogy.  orosz állampolgár, ezért a magyarországi ingatlanszerzéséhez a  Budapest 
Főváros Kormänyhivatalának engedélye (továbbiakban; ,Ingatlanszerzési engedély") szükséges. Az 
ingatlanszerzési engedély beszerzése Vevő kötelezettsége, ás a jelen adásvételi szerződés 
érvényességének feltétele. 

2. Preambulum 

2.1. 
Eladó kijelenti és szavatolja, hogy 1/1-ed arányú, kizárólagos tulajdonát képezi  Budapest  VIII. ker., 
belterület  38890/0/A/29  helyrajzi szám alatt nyilvántartott, „üzlethelyiség" megnevezésű,  133 m2 
(egyszázharminchárom négyzetméter) alapterületű, a természetben  1089 Budapest  VIII. ker. Kőris 
u. 6.  földszint. alatt található ingatlan (továbbiakban: ingatlan"). 

2.2. 
Az Eladó tulajdonjogát azt-hiteles tulajdoni lapmásolattal igazolta, mely a jelen szerződés  1.  számú 
mellékletét képezi. Eladó kijelenti, hogy a tilajdoni lapmásolat fentiek szerinti dátummal történő 
kibocsátása óta semmilyen olyan jognyllatkozatot nem tett vagy cselekményt nem eszközök, amely 
a tulajdoni lapon feltüntetett állapothoz képest változást eredményez, vagy eredményezhet, és rogy 
egyéb ilyen tényről vagy körülményről sincs tudomása. 



2.3. 
Felek rögzítik, hogy a tulajdoni lap tanúsága szerint az Ingatlan tekintetében a  358907A/ 35890/A/26 
hrsz-ú ingatlanok mindenkori tulajdonosai elővásárlási joggal rendelkeznek. 

Eladó a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a fent megjelölt elővásárlási jog 
jogosultjait a jelen szerződést ellenjegyző ügyvéd útján tértivevényes ajánlott levélben felhívja arra, hogy 
kivänják-e gyakorolni az elővásárlási jogukat. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben 
valamelyik elővásárlási jog jogosultja nyilatkozik arról, hogy gyakorolni kíván az elővásárlási jogát, úgy a 
jelen szerződés alapján Vevőtől átvett foglalót az elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozat 
kézhezvételétől számított  2  (kettő) napon visszafizeti Vevő részére a SBERBANK-ban vezetett 
.14100103-29295749-01000002  sz. bankszámlájára történő banki átutalással. 

2.4. 
Eladó szavatol az Ingatlan  per-,  teher- ás - a  2.3.  pontban megjelölt elővásárlási jogot kivételével - 
igénymentes mivoltáért, a Vevő ilyeni  módon történő tulajdonszerzéséért, valamint azért, hogy az 
Ingatlanokon harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Vevő jogszerzését, használatát vagy 
birtoklasát bármilyen módon, vagy mertekben korlátozná, vagy akadályozná, mely állapotot Eladó a 
Vevő tulajdonjogának bejegyzéséig köteles fenntartani. 

3.A  szerződés tárgya 

Felek megállapodnak, hogy az Eladó  per-,  teher-  es  igénymentesen eladja, a Vevő pedig 
megtekintett, megismert ás nem kifogásolt állapotban,  per-,  teher- ás igénymentesen megvásárolja 
az Ingatlan 1/1-ed eszmei tulajdoni hányadát adásvétel jogcímén. 

4.Vételár 

Felek az ingatlan \vételárát  36.000.000.- Ft,  azaz Harmincötmillió forint összegben állapítják meg 
(a továbbiakban: Vételár). Felek a Vételárat a piaci viszonyok ismeretében, ingatlan teljes felújításra 
szoruló állapotárá  veto  tekintettel, közös ás kölcsönös alku eredményeként állapították meg  es 
fogadták el.  A  \felek kölcsönösen lemondanak a jelen szerződésnek a szolgáltatás ás az 
ellenszolgáltatás értéke között fennálló feltűnő értékaránytalanság jogclmén való megtámadás 
Jogáról. 

5.Vételár teljesítése, Foglaló 

Felek megállaPodnak, hogy a Vételár megfizetésére az alábbiak szerint kerül sor: 

8.1. 
Vevő a jelen szerződés atáirásának napjától szániftott  2  (Kettőt) napon belül megfizet Eladónak az 
UNICREDIT Bankban vezetett HU68  1091 8001 0000 0080 3842 0009  sz. bankszámlájára történő 
banki átutalással  3.260.000,- Ft,  azaz Flärommillló-kettőszázötvenezer forint összeget, amely 
összeget Felek foglalónak tekintik. Felek a foglaló jogintézményét ismerik, annak természetével 
tisztában vannak:  Ha  a Felek a Jelen Szerződést teljesítik, a tartozás a foglaló összegével csökken, 
Ha  a Jelen Szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik Fél sem felelős, vagy 
mindkét Fel felelős, a foglaló visszajár.  A  teljesítés meghiúsulásáért felelős Fél az adott fogfalót 
elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatériteni. 

5.2. 
Felek megállapodnak, hogy a Vevő a vételárból fennmaradó  31.760.000.- Ft,  azaz 
Harmincegymillió-hétszázötvenezer forint összeget a jelen szerződés  1.3.  pontjában megjelölt 
ingatlanszerzési engedély kiadását követő  5  (öt) munkanapon belül,  de  legkésőbb  2021.  május 15-ig 
megfizet Eladó az  5.1.  pontban megjelölt bankszámlara történő átutalással, 

7 -) 

7C) 
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Felek rögzítik, hogy a vételár teljesítésének, a foglalónak/vételárrésznek az Eladó bankszámláján 
történő jóváírásának az ideSponVär tékintik. • Fizetési késedelem esetén a Vevő napi  15.000,- Ft 

• késedelmi kamatot köteles az Eladónak megfizetni. 

6.  Birtokbaadás 

6.1. 
Eladó a jelen szerződés alapján a vételár teljesítésétól számított  5 (tit)  napon belül köteles Vevővel 
együttesen felvett jegyzőkönyv alapján az ingatlant Vevő birtokába adni az Összes kulcs átadása 
mellett, ellenkező esetben Eladó napi  15.000.- Ft,  azaz Tizenötezer forint használati díjat köteles 
fizetni a Vevő részére. 

Vevő a birtokba lépés napjától húzza az Ingatlan hasznait, viseli az Ingatlannal kapcsolatos terheket, 
valamint a másra  et  nem härfthatá kárveszély kockázatát. 

6.2. . . - --- 
Felek •a közüzemi mérőórákat a birtokbaadáskor közösen leolvassák  es  annak megfelelően 
egymással elszámoinak. Kötelezik magukat, hogy a --közüzemi mérőórákat a birtokbavételétől 

- számított  8  napon belül együttesen átiratják. 

6.3. 
Eladó kijelenti, hogy az Ingatlant gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy egyéb szervezet nem 
jelölte meg  es  nem is használja székhelyként, telephelykent vagy fióktelepként. 

7. Belegyzési engedélv 

7.1. 
Eladó jelen szerződés aláírásával külön okiratban hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ingatlan 
tulajdonjoga  1(1  arányban ,vétel" Jogcímén Vevő javára az ingatlan-nyilvántartásba a vételár teljes 
Összegének teljesesóvel egyidejűleg minden korlátozástól mentesen bejegyzésre kerüljön. 

7.2. 
Eladó a Vevő t4d6njogának bejegyzéséhez szükséges  7.1.  pontban  Id  nyilatkozatot (,,bejegyzési 
engedélye) a rfiái.napon  5  eredeti példányban ügyvédi letétbe helyezi a Dr. Zsludov Vagyim Ügyvédi 
Iroda Letéteményesnél, aki a teljes vételár teljesítésekor ellenjegyzésével ellátja, majd a 
Földhivatalho2 benYújtjá a nyilatkozatot. 

7.3. 
Eladó kötelezeitséget vállal arra, hogy a kifizetés tényéröl a vételárhátralék Eladó általi átvételétől 
számított  2  munkanapon belül eredeti írásbeli nyilatkozatban'  vagy a zsludov@zsludov.com  e-mail 
címre küldött e-maillel értesíti a Letéteményest. Ennek élmamdása esetén Letéteményes jogosult  es 
köteles elfogadni a vételár teljesítését igazoló azon banki igazolást. amely igazolja, hogy a Vevő 
bankszámláját vezető bank a Vevő bankszárniáját az Eladónak a jelen szerződésben megjelölt 
bankszámlája javára a vételár teljes összegével visszavonhatatlanul megterhelte 

8.  Függőben tartás 

Felek jogosultak jelen adásvételi szerződést tulajdonjog bejegyzési kérelemmel benyújtani az 
Illetékes földhivatalhoz azzal, hogy felek az Ingatlan-nyilvántartási törvény  47(A.  §.  (1)  bek.  b.)  pontja 
alapján kérik a tulajdonjog bejegyzési eljárás függőben tartását a bejegyzési engedély megadására 
meghatározott, legfeljebb az okirat ingatlanügyi hatósági benyújtásátólezámított  6  hónapos határidő 
elteltéig. 
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Vevő kijelenti, hogy az Ingatlan állapotát, állagát megvizsgálta, megismerte. Eladó kötelezettséget 
vállalnak arra, hogy az Ingatlan állagát és állapotát a jelen szerződésben meghatározott. 
bírtokbaadás időpontjáig megőrzi. 

10.Költséeviselés 

A  jelen adásvételi szerződéssel kapcsolatban felmerülő költségek viselése, a tulajdonjog változással 
kapcsolatos földhivatalí eljárás kezdeményezése a Vevő feladata. 

11. Egyéb nyilatkozatok 

11.1. 
Elad a jelen szerződés aláírásával átadja Vevő részére az ingatlanokra vonatkozó, az épületek 
energetikai jelleimzőinek tanúsításáról Szóló  176/2008.  (VI.  30:)  Korm, rendeletben előírt számú 
energetikei tanúsítványt. . . 

• 

11.2. 
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az ingatlanszerzési engedély kiadását Vevőnek nem 
felróható okból a Kormányhivatal megtagadja, úgy Vevő jogosult és köteles a Kormányhivatal 
határozatának átvételétől számított  10  napon belül a maga helyett egy általa kiválasztott harmadik 
személyt kijelölni, akinek a jelen szerződés szerinti ingatlanvásárláshoz nincs szükségi 
kormányhivatali engedélyre, oly módon, hogy a teljes vételár megfizetése legkésőbb  2021.  május 
15-ig megtörténjen. Amennyiben a teljes vételár megfizetésére Vevő, vagy az általa állItott másik 
vevő részéről nem történik meg  2021.  május 15-ig, holott Eladó aláírta az új adásvételi szerződést, 
az Eladó az érdekmúlás bizonyítása nélkül elállhat a jelen szerződéstől a foglaló 
jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett. 

11.4. 
Felek egyezően rögzitik, hogy a jelen ingatlan adásvételi Szerződés elkészítésével és a tulajdonjog 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatos költség, valamint a visszterhes vagyonátruházási 
illeték a Vevőt terheli 

11.5. 
Felek a jeleni Sférződésre vonatkozó adó-  as  illetékjogszabályokkal tisztában vannak és ezzel 
kapcsolatb9ne jogi képviselő tájékoztatását nem igénylik. 

11.6. 
Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés aláirásaval a jelen Szerződés tárgyában tett minden 
esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodásuk, minden erre vonatkozó javaslatuk, 
ajánlatuk vagy nyilatkozatuk hatályát veszti, árra továbbiakban kellő alappal egyik fél sem 
hivatkozhat. 

11.7. 
Felek a jelen Szerződés hatálya alatt együttműködni kötelesek és kötelesek egymást minden, a 
Felek helyzetét, illetve a jelen Szerződést  es  annak tárgyát érintő körülményről haladéktalanul 
értesIteni. 

11.8. 
A  jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv általános  es  az 
adásvételre vonatkozó különös szabályai, illetőleg más hatályos jogszabályok rendelkezései a 
megfelelően irányadóak. 

.271) 
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ELLENJEGYZEM: 

11.9. 
Felek jelen okirat útján meghataimazzák a jelen sierződést szerkesztő  es  ellenjegyző Dr. Zsludov 
Vagyim ügyvédet — Dr. Ziludov Vagyim Ügyvédi Iroda,  H-1053 Budapest,  Ferenczy István  u. 
28,V/5.  —, hogy a jog( képviseletüket a jelen szerződésben foglalt jogügylet kapcsán megIndttandó 
földhivatali, valamint kormányhivatal előtti eljárásban az ügyvédekről szóló  1998.  évi Xl. törvény 
Szerinti teljes jogkörrel ellássa.  A  Felek rögzítik, hogy a Pénzmosás  es  a terrorizmus finanszírozása 
Megelőzéséről  es  megakadályozásáról szóló  2007.  évi CXXXVI. tv.-re tekintettel az azonosításhoz 
szükséges adatok az ellenjegyző ügyvéd által felvételre kerültek.  A  Felek kérik az illetékes 
földhivatalt, hogy  at  ügyben keletkező valamennyi iratot közvetlenül a részükre is kézbesítse. 

11.10. 
Felek kijelentik, hogy az okiratot készítő és ellenjegyző ügyvéd tájékoztatását az ingatlan-
nyilvántartási bejegyzések jogalapító hatályáról, a széljegyről, a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzéséről és egyéb, a szerződést érintő szabályról, körülménytől megértették, további kérdésük, 
észrevételük nincs  es  ezen Jogszabályi rendelkezések-ismeretében írják alá Jelen adásvételi 
szerződést:  A  Felek rögzítik, hogy valós, kinyilvánított szándékukat, akaratukat a jelen okirat teljes 
tetjedetmében  es  mindenre kiterjedően tartalmazza, azt-az eljáró Ügyvéd teljes terjedelmében  es 
mindenre kiterjedően feltárta, tisztázta.  A  Felek tudomásul veszik, hogy az eljáró ügyvéd a fentiek 
szerint kinyilvánított akaratukat, nyilatkozataikat valóságosnak és hitelesnek elfogadva jár el. 

Felek a szerződés aláírásával elismerik, hogy az aláírt szerződés vonatkozásában annak minden 
pontjára kiterjedő, részletes tájékoztatást kaptak az eljáró ügyvédtől, amelyet megértettek  es  a 
szerződést ennek tudatában írják alá és. a jogi képviselő felelősségét kizárják minden olyan esetre, 
amelyben a jogi képviselő kifejezetten, írásban szavatosságot nem vállalt. 

11.11. 
Jelen ingatlan adásvételi Szerződés aláltt  es  ellenjegyzett példányát Felek mindegyike egy-egy 
példányban átvette. 

• 
Jelen Szerződést Etadó elolvasta, Vevő részére a Jelen szerződést szerkesztő és ellenjegyző Dr. 
Zsludov Vagyim .ügyitéd a szerződés teljes szövegét orosz nyelvre lefordította. Felek mindegyike a 
szerződésben foglaltakat mindenre kiterjedően megismerte, annak tartalmát, rendelkezéseit, 
jogkövetkezményeit•értelmezte, megértette, magára nézve kifejezetten elfogadta. 

Kijelentik Felek tóvábbá, hogy a Szergődés szövegezását egyértelműnek és érthetőnek találják, és 
annak tartalma•nerh sértl a jóhiszeműség követelményét és az nem tör el a szerződésre irányadó 
rendelkezésektől  es  minden tekintetben összeegyeztethető a Szerződés tárgyával és 
rendeltetésévjal, az abban foglaltakat Indokoltnak tartják és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
minden oldalát, jóváhagyólag aláírták. 

dr. Zsludo agylm Ügyvéd 
Budapest, 021.  lihtteldittlbv Vagylm Ügyvédi Irods 

dr. ZsIudov Vagylm 
Ogyved 

1083 Budapest,  Ferenczy István  u. 28. 
Tel/Fax:  411-1599 
Mel: 36071778 2 
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C./ Elővásárlási igx az egyes külön tulajdonú ioxatlanbicra 

A  tulajdonostársak - jogutódjaikrai is kiterjedöen 
hozzájárulnak. ahhoz, hogy a külön tulajdonú ingatlanok közül 
valamennyi nem lakás rendeltetesü külön tulajdonú ingatlan 
terhére és valamennyi tulajdonostérs javára elövitsárleisi jog 
kerüljön bejegyzésre az ingatlannyilveintartásba. 

Ingatlannvilvántartasra vonatkozó rendelkezések 

Alulirott a  Budapest  Főváros Józsefvárosi-Önkormányzat 
megbízásából a Földhivataltól téri,  bogy  a  lairs  tulajdon 
alapítását a Töldhivatal taz  :inset  lannyi Ivintarttsba a -  
27/1972.  t (XII .  _31.)  AltiLsz crendelet -..wanagratusa • 
értelmében jegyezze be. _-.Ennek -Ea  iaz  :A.  /-.2e.jezetben 
fog laltaknakesegfelel ben  --st  iirsasház izköz össégbenanarad6•- 

- épitményrészeit, --Aierendezésel t ies•zi.fielezerelesAitylkit4ireatiulz 
•-t6r2s1apján,"emig-3J3.../46jezethen ifelsoreltmgyer -r - : 

-öröklakásokat ‚---és -a --törzslaponniyilvitntartott 4ngitlenb61:-:az •.•-• 
-egyes .rlakisokenindenkori ulajdonosa it  arA. -Rfejezet zerirtt 
dmegi lietö Aulnyadrésztra-Itäreasluizi dcillönlapon;ttüntesse  eel --• 
ingatlannyilväntartásban. .  

Egyidejttletikári ;:hogygaz -alapító gekirat oixtlában • • ' • • 
foglal taknak tmegfelelöen thelsárlás jogot •walamennyi  ;Wall  ön 
tulajdonú, de•enem iakás -rendeltetistl;laingatlan-;terhére . 

-valamennyi társasházi .-iulajdonos tits  4av4ra..jegyezze -be . 

Az OEURBS -Kit  ':'-:(Budapest 
Földhivatahiaz.  -egyes tctiiisakházitildtienlapokonttawiivintartot t 
örök lakás okra :a •:'tulajdonjogot t.arrtársiiiihái*Ienítts  Sal . 

-e gy idej eg -a .  ;Budapest  :Tilly/tress ±..16zseardreisinkorintulyzat 
: javára ...jegyezze .tbe  ;Ain zz al  ,  :the g y lie .  ilk ea  ellózse'fvsk ro s •••'; • 
:Inge t I anok einkormányz a t z el  Li Xislita(Budape s t  ;11 7'11  . 
ker. őr  u. 18.) 

IV. 

A  tulajdonostársak egvmasközti jogviszonva 

a./  A  -tulajdonost lkülön lulajdonú -ingatlanra-megi I  let  i  a 
'birtoklás, -.basználat  :es  .-randelkezés joga. 

A  tulajdonos az ingatlan használatit bérlet útján vagy 
egyéb módon-másnak is itengedheti a társasház 
tulajdonostársaival szemben a hatályos jogszabályok  As  az 
alapító -okirat szerinti kötelzettsége-azonban ekkor is 
változatlanul fennáll. 
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