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A  döntésre az SZMSZ szerint hatiskörrel rendelkezik: 

Képviselő-testület 

Az SZMSZ szerint véleményezi: 
_ 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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

Kérelem érkezett a  Budapest  VIII. kerület Bezerédi utca 3ä111  alatt található  30 m2 
alapterületű  134/10000  tulajdoni hányadú lakás adásvételéhez kapcsolódó elővásárlási jogról 
lemondó nyilatkozat megtételére. 

Az adásvételi szerződés paraméterei: 
a lakás adatai: 

IISZ.; 
- lakás; 
- 30m2; 
- közös tulajdonből hozzá tartozó  134/10000  hányadrész; 

vétele  26.152.193 Ft,  azaz Huszonhatmillió-százötvenkétezer-egyszázkilenevenhárom forint. 

Az önkonnanyzat tulajdoni hányada a Bezerédi  u. slim  alatti társasházban:  1038/10000.  Tárgyi 
ingatlanra vonatkozóan elővásárlási jog illeti meg az Önkormányzatot, tekintettel arra, hogy az ingatlan 
műemlék.  A  műemléki védettségi határozat száma: műemléki törzsszáma: 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján a  Budapest  VIII. kerület, Bezerédi  u. 
szám alatti lakóépületben az Önkormányzatnak  3  db tulajdona van  10.38  % tulajdoni hányaddal. 

Egy esetleges vásárlás esetén az Önkormányzat olyan ingatlanban szerezne jelentős befolyással nem 

1 



Pikó András 
polgármester 

bíró tulajdoni hányadot, amelyben  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. 

H. 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. 

FV.  Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület döntése  a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. 

törvény  107.  § és  a Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról  es a  vagyon feletti tulajdonosi 

jogok gyakorlásáról szóló  66/2012.  (XII.13.) számú rendelete  15.  §  (1)  bekezdésén alapul. 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről  es a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 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  elővásárlási  jog  az Önkormányzatot  a  kulturális örökség védelméről szóló  2001.  évi LXIV. 

törvény  86.  §  (4)  bekezdése alapján illeti meg. 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását. 

Mellékletek:  
1.  sz. melléklet: kérelem, adásvételi előszerződés, tulajdoni  lap  másolat 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének 
..../2021. (V.6.)  számú határozata 

Budapest  VIII. kerület Bezerédi utca „felülvizsgálat alatt" elővásárlási 
jognyilatkozatról 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
:sz-ú, természetben a  Budapest  VIII. kerület, Bezerédi utca 

„felülvizsgálat alatt" szám alatt található  30 m2  alapterületű,  134/10000  tulajdoni hányadú lakás 
vonatkozásában  26.152.193 Ft,  azaz huszonhatmillió- százötvenkétezer-egyszázkilencvenhárom 
forint vételáron létrejött adásvételi előszerződéshez kapcsolódó elővásárlási jogával nem kíván élni. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2021.  május  6. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység  Gaze;.  :  1*:  ztályIrüetg4dálkodásiIroda 

Budapest, 2021.  április  15. 
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Tisztelt önkormányzat: :  

Budapest  Főváros VIII. Kerület 
Józsefvárosi önkormányzat 
Gazdálkodási Ügyosztály 
1082 Budapest,  Baross  U. 63-67. 

Alultrott . (született: ...a, születési hely és idő: anyja neve: 

_ . lakcím: Nyáregyháza, , igazolvány szám: személyi 
azonosító; adóazonosító  Jew: 8268313234,  állampolgárság: magyar) ezúton 
tájékoztatom, hogy az  I/1  tulajdoni hányadban tulajdonomat képező, a  Budapest  Főváros 
Kormányhivatala Földhivatali Főosztály által  Budapest  VIII. ker. belterület helyrajzi 
szám alatt nyilvántartott, természetben  1081 Budapest,  Bezerédi utca „felülvizsgálat 
alatt" alatt található,  30 run  alapterületi, öröklakás megnevezésű tehermentes ingatlant, a közös 
tulajdonból hozzátartozó  134/10000  eszmei hányaddal (a továbbiakban: Ingatlan) értékesíteni kívánom. 

Az Ingaltan társasházi tulajdoni törzslapján  es  tulajdoni különlapján az Ingatlan műemléki védettségére 
utaló feljegyzés, illetve elővásárlási jogra vonatkozó bejegyzés nem szerepel. 

Az Országos Építésügyi Nyilvántartás mai napon hatályos adatai szerint az Ingatlan nyilvántartott 
műemléki értékként regisztrált lakóházban található (azonosító: ()). 

A  kulturális örökség védelméről szóló  200).  évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Köt")  92/A.*  (I) 
bekezdése alapján az Ingatlan védett müemlóknek minősül.  A  Köt".  92/A.§ (7)  bekezdése alapján az 
Ingatlanra a  Magyar  Államot elövásárlási jog nem illeti meg. 

A  Köt».  86.§ (4)  bekezdése, valamint az Országos Műemléki Felügyelőség  07759/1977.  határozata 
alapján  Budapest  Főváros Ónkormányzatát, illetve a  Budapest  VIII. Kerület Józsefvárosi 
Önkormányzatot az Ingatlan vonatkozásában jogszabályon alapuló elővásárlási jog illeti meg. 

A7 Inn-whin man..4, 4.14-4,-, (születéskori családi- és utóneve: 
3:  születési hely,  too: , anyia neve: 

lakóhelye: ' . , 
személyi azonosító: nincs; adóazonosItó jele:  nines;  utlevél száma: , állampolgárság: f 

állampolgárral, mint veyövel  2021.03.31.  napján adásvételi előszetződést kötöttem, mely 
előszerződés másolatát mellékelten küldöm. 

Tájékoztatom, hogy  Budapest  VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzatot a fent körülírt Ingatlan 
vonatkozásában a Köt".  86.§ (4)  bekezdés és az Országos Műemléki Felügyelőség  07759/1977. 
határozata alapján elővásárlási jog illeti meg. Kérem ezért, hogy jelen felhívás kézhezvételétől számitott 
30  napon belül szíveskedjék nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a mellékelt adásvételi előszerződés 
szerinti feltételek mellen elővásárlási jogát gyakorolni kivänja-e. 

Jelen felhiväs a tulajdonos által tett eladási ajánlatnak minősül. Amennyiben elővásárlási jogát gyakorolni 
kívánja, akkor azt a fent meghatározott határidőn belül az eladási ajánlatot elfogadó nyilatkozattal teheti 
meg. Amennyiben jelen fellnyásom kézhezvételétől számított  30  napon belül a mellékelt adásvételi 
elöszerződésben meghatalmazott dr. Nagy Kornélia Ügyvéd  (DR.  NAGY KORNÉLIA ügyvédi Iroda, 
székhely:  1023 Budapest,  Bécsi út  3-5. 3. em. 26.).  székhelyének a címére elfogadó nyilatkozatot nem 
küld, vagy válasza nemleges,  at  itt ismertetett feltételek mellett a végleges adásvételi szerződést a 
vevővel kötöm meg. 

Elfogadó nyilatkozata esetén a végleges adásvételi szerződést  at  elfogadó nyilatkozat kézhezvételétől 
számított legkésőbb  30  napon belül meg kívánom kötni. 

Kelt:  Budapest, 2021.  március  31. 
Tisztelettel: 

tufájdonos 
Melléklet: 
I. Adásvételi előszerződés másolata 
2. Tulajdoni lap másolat 
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inazolvány 

állampolgárság: 

(né 

ucirsc Wit (.4 

1 

Adásvételi előszerződés Avard-contrat de veldt, 

mely létrejött egyrészről 
, (gzületett: születési hely  es 

idő: ; anyja neve: 
lakcím:  2723  Nväregyháza, 
szám: személyi azonositó: 
adóazonosító jelel 
magyar) mint eladó 
— a továbbiakban: Eladó 

másrészről 

Entre 
(née née á 

idle de: Jv"'gI denteurant á2723 
Nyáregyháza numéro de cane 
d'identité: mgro d'identifiant personnel: 

de nationalité hongroise) en qztalité de 
vendeur 
— cl-api-és dénompné Vendeur - 

et 

nines; acbazonosité 
Ilampolgárság: 

crini.lbskori 

.; anyia 
Lakóhelye: 

dc: 
place 
numéro d'identifiant personnel: néant, numéro 
d'identifiant fiscal: ngant, numéro de passeport: 

de nationalité francaise) en qualité 
d'acizeteur 
—  cl-api-és  dénommé Aches cur — 

revrésentg par 

családi- és utóneve: 
születitd  het., ;rig. 

- neve: 

Franciaország; személyi azonosító: 
jele:  nines;  útlevél száma: 
francia) mint vevő 
— a továbbiakban: Vevő — 

helyett 
ízületett: ; születési hely 

es  idő:	 anyja neve: 
MCCIM:  lotus  nuoapest, bróely Sándor utca 

z. , igazolvány szám: , személyi 
azonosító-	 adóazonosító jele: 

állampolgárság: magyar), mint 
meghatalmazott 
— a továbbiakban: Meghatalmazott — 

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek 
mellett: 

1./ 
1.1.  Felek az eljáró ügyvéd által  on-line  rendszerben  a 
mai napon lehívott tulajdoni  lap  másolat alapján 
rögzítik, hogy Eladó kizárólagos tulajdonát képezi  a 
Budapest  Főváros Konnányhivatala Földhivatali 
Főosztály által  Budapest  VIII. ker. belterület 

telyrajzi szám alatt nyilvántartott, 
természetben  1081 Budapest,  Bezerédi utca 

felülvizsgálat alatt" alatt található,  30  nm 
alapterületű, öröklakás megnevezésű tehermentes 
ingatlan  1/1  tulajdoni hányad arányban,  a  közös 
tulajdonból hozzátartozó  134/10000  eszmei hányaddal 
(a  továbbiakban: Ingatlan). 

né , le 
jils de demeurant á 1088 

Budapest, Brady  Sándor uméro de 
carte ctidentité: numéro a identifiant 
personnel: zUMét0 d'identifiant fiscal: 

nationalité hongroise) en qua/ltd de 
mandataire 
— ci-aprés dénommg Man dataire — 

il  a  été  convenu cc qui suit: 

1.1. Se/on l'extrait de codas/re tiré cc jour du system on-
line par l'avocal agissant en 1 'affiare, le Vendeur  est/e 
propriétaire exclusif en proportion 1/1 de l'Immeuble 
sans charges enregistré par Le  Département  de I 'Office 
de Cadastre de ['Office de  Gouvernement  de Budapest 
sou le numéro de cadastre Budapest VIII 
arrondissenzent, espace intérieure se 
situant a 1081 Budapest, Bezerédi  utca 

,sous révision" enregistré  comme 
‚.partement,  á zinc supmficie de .30m2, comprenant le 
134 / 10000' des parts de la copropriété (ci-aprés 
dénotnmé Inuneuble). 

E -k" L•  0(44  1./  Ctrze
(
LUS. 

IS Készítettem  et:  ellernegyzern/ 
IflajólYeadezir Vevő lAcheteur prépare eije signe: 

helyetikepresemé  par dr. Nagy Kornélia 
ügyvéd/a vacate 

Meghal.ammant newnumaire - de  Nagy  !Cornelia 
iigvviiti 

DR.  N.1(;VICORNELIA 
Ügyvédi Iroda 

1023  13w.lapest. B‘hsi 3.  tn.  26. 
Adószüm:  19279121-2-4  I 
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1.2.  Felek rögzítik, hogy az Ingatlan eljáró ügyvéd által 
a mai napon lehívott társasházi tulajdoni törzslapján  es 
tulajdoni különlapján az Ingatlan műemléki védettségére 
utaló feljegyzés, illetve elővásárlási jogra vonatkozó 
bejegyzés nem szerepel. 

1.3.  Felek rögzítik, hogy az Országos Építésügyi 
Nyilvántartás mai napon hatályos adatai szerint az 
Ingatlan nyilvántartott műemléki értékként regisztrált 
lakóházban található (azonosító: 

1.4.  Felek rögzítik, hogy a kulturális örökség védelméről 
szóló  2001.  évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Köt") 
92/A.§ (1)  bekezdése alapján az Ingatlan védett 
műemléknek minősül.  A  Köt».  92/A.§ (7)  'bekezdése 
alapján  at  Ingatlanra a  Magyar  Államot elővásárlási jog 
nem illeti meg. 

1.5. Feick  rögzitik, hogy a Kötv.  86.§ (4)  bekezdése, 
valamint az OrcrAgos Műemléki Felügyelőség 

. határozata alapján  Budapest  Főváros 
Onkormanyzatát, illetve a  Budapest  VIII. Kerület 
Józsefvárosi önkormányzatot az Ingatlan 
vonatkozásában jogszabályon alapuló elővásárlási jog 
illeti meg. 

1.6.  Felek rögzítik, hogy a  Budapest  VIII. kerület 
Bezerédi utca  10.  Társasház Eladó által rendelkezésre 
bocsátott alapító okirat másolatának rendelkezései 
szerint a Társasház tulajdonostársait az Ingatlan 
vonatkozásában elővásárlási jog nem illeti meg. 

1.7.  Felek rögzítik, hogy Eladó kizárólagos tulajdonát 
képezik a  1.1.  pontban megjelölt Ingatlanban található, 
jelen előszerződés I. sz. mellékletében felsorolt 
ingóságok (a továbbiakban: Ingóság vagy  Ingo). 

2] 
2.1.  Szerződő Felek jelen elöszerződés aláírásával 
kinyilvánítják és megerősítik azon akaratukat,  bogy 

- jelen előszerződés szerinti szerződéses feltételekkel 
-, az alábbi előfeltételek teljesülése esetén a 
későbbiekben adásvételi szerződést kh ännak kötni, 

amelyben Eladó Veviinek eladja, Vevő pedig 

Eladótól —  1/1  arányban — megvásárolja  2Z 1.1. 
pontban meghatározott Ingatlant. 

1.2. Les Parties constatent qu 'aucune inscription n'est 
enregistrée concernant la protection des monuments 
historiques ou des divits de preemption se/on l'extrait 
de cadastre de la fiche principale de coproprieté et  de/a 
fiche specifique de 1 'Immeuble tire cc jour du system on-
line par l'avocat agissant en l'ajaire. 

1.3. Les Parties constatent que scion  les  données du 
Registre National de Construction tides cc jour, 
l'Immeuble se trouve dons tine  maison  d 'habitation 
enregistree  comme  valeur  monumentale  enregistrie (no. 
d'identiftant 

1.4. Les Parties constatent que se/on paragraphe 1 de 
Particle 92/A de la Loi no. LXI V de 2001 stir la 
protection de I 'heritage culture, (ci-aprés : Kotv.) 
l'Immeuble  est un  monument historique sous protection. 
Scion le paragraphe 7 de Particle 92/A de  Kot».,  PEtat 
Hongrois n  'est  pas titulaire de droit de preemption. 

1.5. Les Parties constatent que se/on le paragraohe 4 de 
Panicle 86 de Kotv. et le &ere no. 
Bureau d'Inspection National des Monumenis 
Historique, la Municipalité de Budapest et la 
Municipal ité  «Józsefváros"  de VIlléme Arrondissement 
de Budapest sont titulaires de droit de preemption legal 
concernant 'Immeuble. 

1.6. Les Parties constantent gut se/on copie des status 
de la Copropriéte de Budapest VIII. arrondissemerzt 
Bezerédi  utca  10. fournie par le Vendeur,  les 
copropriétaires de la Copropriété  ne  sont pas titulaires 
d'un droit de preemption concernant l'Immeuble. 

1.7. Les Parties constatnet que le Vendeur  est  le 
propriétaire exclusif des Biens Mobiliers indiqués en 
I 'annexe no. 1 . du present avant-contrat se trouvant dam 
l'Immeuble indique au point 1.1. (ci-apris dénommé : 
Biens  Mobilien  ou Bien 'Whiner). 

2./ 
2.1. Par la signature du present avant-contra!,  les 
Parties contractantes expriment et confirment  kur  
volonté de conclure  un  contra! de vente definitif scion 
les  conditions corztractuelles elides par le pre:rent 
avant-contrat, pourvu que  les  preconditions suivantes 
son! re's:plies, dens lequel le Vendeur vend, PAcheteur 
achete en proportion 1/1 Plzumenble indique au point 
1.1. 



2.2.  Szerződő Felek jelen előszerződés aláírásával 
kinyilvánítják és megerősítik azon akaratukat, hogy 
- jelen előszerződés szerinti szerződéses feltételekkel 
-, az alábbi előfeltételek teljesülése esetén 
későbbiekben adásvételi szerződést kívánnak kötni, 
amelyben Eladó Vevőnek eladja, Vevő pedig 
Eladótól - III arányban - megvásárolja az  1.7. 
pontban meghatározott Ingóságokat. 

23. A  végleges Ingatlan S  Ingo  adásvételi szerződés 
megkötésének előfeltétele, hogy Eladó az Ingatlan 
értékesitésének jelen előszerződésben foglalt 
feltételeit az elővásárlásra jogosultakkal a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően közölte, is 
elővásárlási jogukkal az elővásárlási jogra jogosultak 
az előirt határidőben nem éltek, vagy arról a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően az 
elővásárlásra jogosultak kifejezetten lemondtak. 

2.4.  Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy a 
jelen előszerződésben meghatározott Ingóság 
tulajdonjoga osztja az Ingatlan tulajdonjogának jogi 
sorsát. Ekként Vevő az  1.7.  pont szerinti Ingóságokon 
tulajdonjogot nem szerez, amennyiben az Ingatlan 
tulajdonjog Vevő általi megszerzése bármely okból 
meghiúsul. 

3./ 
3.1.  Szerződő Felek az Ingatlan vételárát - egybehangzó 
akaratnyilatkozattal -  26.152.193,- Ft,  azaz 
11  uszon hat  m illió egyszázötvenkétezer 
egyszázkilencvenhárom forint összegben határozzák 
meg. 

32.  Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 
Ingatlan vételárát Vevő az alábbiak szerint fizeti meg 
Eladó részére. 

a./ Vevő jelen előszerződés megerősítéseként megfizet 
Eladó részére  2.670.000,- Ft,  azaz Kettőmillió 
hatszázhetvenezer forintfoglalói akként, hogy: 

aa) Vevő által a  2021  március  10.  napján az OTP 
Ingatlanpont Kft. (székhely:  1138 Budapest,  Váci út 
135-139. A.  ép., Cg.  01-09-362880,  adószám: 
10953253-2-41)  ingatlanközvetítőnél történt letétbe 
helyezés útján Eladónak banki átutalással megfizetett 
550.000,- Ft,  azaz Ötszázötvenezer forint összeget 
felek jelen szerződés aláírásával a jelen előszerződést 
biztosító foglald mik mintrishenek. Eladó a jelen 
swedes  aláírár/-1  kifejezetten elismeri, hogy részére 

ElacielVendeur  

2.2. Par la signature du present avant-control,  les 
Ponies contractantes exprinient et conjirment (cur 
volatile de conduit  un  con/rat de vente elide se/on 
les  conditions contractuelles dejlnies par le present 
avant-con/rat, pourvu que  les  preconditions suivantes 
sont remplies, dons (egad le Vendeur vend, l'Acheteur 
achéte en proportion 171  les  Diem Mobiliers indignés 
au point 1.7. 

2.3. La precondition de la conclusion du control de 
vent« définitif dimmeuble et des Biens  Mobilien  est 
que le Vendeur ait infortné  les  titulaires du droll de 
preemption sur  les  conditions de vente de l'Immeu hie 
definies par le present avant-contra! conformément 
'aux prescriptions des lois et personne  ra  'oil exerce son 
droll de preemption darn le imparti on  les 
titulaires aient expressenzent renamed /cur droll de 
preemption conformément aux lots. 

2.4. Seim, accord  entre  les  Parties contractantes, le 
droit de proprieté des Biens Mobiliers indigués par le 
present avant-contrat acquiert la mime nature 
juridique que le drait de proprieti de linemen ble, ainsi 
l'Acheteur  ra  'acquiert pas de droll de pro priété des 
Biens Mobiliers indigoes au point 1.1 si Pacquisition 
du droll de propriété de l'Immeuble par l'Acheteur 
n'aboutit pas pour uric raison quelconque 

3./ 
3.1. Se/on accord entry  les  Parties contractantes, le prix 
de vente de l'Immeuble  est  de 26.152.193  HUF,  c'est-ä-
dire Vingt six million cent einguanle deux mine cent 
quatre vingt treize forints. 

3.2. Selon accent!  entre  les  Parties contractantes, 
1 'Acheteur paiera le prix de verge de l'Immeuble au 
Vendeur  comme  suit: 

a./ Alin de renforcer le present avant-con! rat, l'Acheteur 
verse ra  au Vendeur 2.670.000  HUF,  c'est-ii-dire Deux 
million six cent soixante dix male Prints par virement 
bancaire au titre d'arrhes, de maniére que: 
aa) par la signature du présent contra!,  les  Parties 
Tureen,*  comme  arrhes renforceant le present avant-
contra! le nrontant de 550.000  HUF,  c'est-a-dire Cinq 
cent cinquante mine forints  versé  par l'Acheteur au 
Vendeur par virement bancaire par Ventrenüse d'art 
dep .& aup rés  de l'agence inunobiliere  OTP Ingatlanpont 
Kft.  (siege social: 1138 Budapest,  Váci  út 135-139. A. 
ép.,  No. d 'enregistrement: . 01-09-362880, no. de tare: 
1093ey-2,41) le 10 mars 2021. Par Ia.signore du 

(9Y  tit-CCxtry   
Itésziteneml'ellenjegyzem/ 

rai préparé et je  signe: 
dr. Nagy  Kornélia 

ügyvédlavocate 

Axel  Joannes  Marie  Edouard DENIS 
Vevő /Ache/ear 

helvetVrevrésenté  par 

Meghatalmazott mianaataire 

d r. Nagy [Cornelia 
ligyved 

DR.  NAGY  KORNtl. IA 
Ügyvédi Iroda 

1023 130dope,zi. li&si tit 3-5.3. cm. 16 
WOEhzarn. 19279121-2—I I - 
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a jelen pont szerinti összeg foglaló első  részlet címén 
Vevő ältalmegfizetésre került. 

ab)  jelen elöszerződés alairását követő  5 (St) 
munkanapon belül a foglalóból fennmaradó 
2.120.000,- Ft,  azaz Kettőmillió százhúszezer forint 
összeget —a Szerzödö Felek közös rendelkezése is külön 
letéti szerződés alapján —foglaló második részlet címén 
megfizet ügyvédi letétbe, az eljáró Ügyvéd, Dr. Nagy 
Kornélia UniCredit Banknál vezetett  10918001-
00000112-55340029  számú letéti bankszámlájára 
(Kedvezményezett neve:  DR.  NAGY KORNÉLIA 
Ügyvédi Iroda,  Bank  neve, címe: UniCredit  Bank, 1054 
Budapest  Szabadság  ter 5-6.,  IBAN: HU90  1091 8001 
0000 0112 5534 0029, SWIFT:  BACXHUHB) banki 
átutalás útján. Eljáró ügyvéd köteles a jelen pont szerinti 
foglaló második részlet letéti számláján történő 
jóváírását követő  3  (három) munkanapon belül letéti 
igazolást kiállItani Eladó  es  Vevő részére. 

3.3.  Szerződő Felek megállapodnak,  hop a  jelen 
előszerződés megerösitéseként adott foglaló — 
mindösszesen  2.670.000,- Ft,  azaz Kettöm illió 
hatszázhetvenezer forint -  a  végleges adásvételi 
szerződés létrejötte esetén az Ingatlan vételárába 
beszámításra kerül. Eljáró Ügyvéd köteles  a  foglaló 
második részlet összegét  a  végleges adásvételi szerződés 
aláírását követő  48  (negyvennyolc) órán belül Eladó 
részére banki átutalással kifizetni Eladó Takarékbank 
Zn.  Bank  által vezetett  65100101-15489153  sz. 
bankszámlaszámára. 

3.4.  Szerzödö Felek kijelentik, hogy a foglaló jogi 
jellegével tisztában vannak. Tudomásul veszik, hogy az 
Ingatlan adásvételi szerződés megkötésének 
meghiúsulásáért felelős személy az adott foglalót 
elveszíti, a kapott foglalót pedig kétszeres összegben 
köteles visszatériteni.  Ha  a Felek között a végleges 
Ingatlan adásvételi szerződés olyan okból nem jön létre, 
amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fel felelős, 
akkor a teljes foglaló Vevőnek visszajár. 

4./ 
4.1.  Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vevő 
az Ingatlan vételár fennmaradó részét,  23.482.193,- Ft, 
azaz Huszonhárommillió négyszáznyolcvankétezer 
egyszti zkilenevenhá rum forint fennmaradó  vela& 
részletet a  2.2.  pontban foglalt feltétel teljesülését 
követően, a végleges Ingatlan adásvételi szerződés 
megkötését követő  5  (öt) munkanapon belül fizeti 
meg Eladó részére banki átutalással Eladó  3.3.  pontban 
meghatározott bankszámlaszámára. 

present contra!, le Vendeur reconnait avoir wit le 
montant  ici  nomme au titre du premier acompte 
d'arrhesde I 'Acheteur. 
ab)  se/on l'accord commun des Parties contract antes et 
scion  un  contrail de séquestre séparé, I 'Acheteur versera 
2.120.000  HUF,  c'est-á-dire Deux million cent wings 
mille farina solde d'arrhes dam 5 (cinq) fours ouvrés 
ä conquer de la signature du present avant-contrat, en 
séquestre d'avocat, au titre de second acompte 
d'arrhes, au compte bancaire de séquestre no. 
10918001-00000112-55340029 de l'avocat agissant en 
l'araire, Maitre  Kornélia  Nagy, comic tenu par 
UniCredit Banque (Nom du béné)ícialre: DR.  NAGY 
KORNÉLIA Ügyvédi Iroda,  Nom et adresse de la 
banque:  UniCredit Bank, 1054 Budapest  Szabadság  ter 
5-6., /BAN: HU90 1091 8001 0000 0112 5534 0029, 
SWIFT. BACXHUHB). L'avocat agissant en l'affatre 
sera tenu d'établir  un  certificat de dépót äl 'Acheteur et 
au Vendeur dans 3 (trots) jour ouvrés suivant le jour  ob 
Je  montant du second acompte d 'anhes défini á ce point  
est  erectile sur son compte de séquestre. 

3.3. Scion accord  entre  les  Parties contractantes, en cas 
de signature du contra! de yenta define,  les  arrhes 
payés afin de renforcer le present avant-contra: — au 
total 2.670.000  HUF,  c'est-á-direDeux million six cent 
soixank dix mine forints - seront imputes sur le prir de 
vente de l'Immeuble. L'avocal agissant en l'affaire sera 
tetra de payer au Vendeur le montant de second acompte 
d'arrhes par virement bancaire dons 48 (quarante-huit) 
heures á compter de la signature du contra! de verge 
Windt:Tau compie bancaire no. 65100101-15489153 du 
Vendeur tenu par  Takarékbank  Zn.  Banque. 

3.4. Les parties declarent qu 'ales connaissent 
1 'importance jundique des arrhes, c Jest-a-dire que si la 
conclusion du contra, de vente dimmeuble n'aboutit 
pas, la panie responsable sera obligee de payer le 
double du montant des arrhes recites ou  padra  le 
montant des arrhes versées. Ilfaudra reverser la totalité 
des arrhes á l'acheteur  st,  ciansl'échec de la conclusion 
du contra! de vente d'Immeuble, nilune,  ni  l'autre des 
parties n'est responsable ou si  les  dear son! 
responsables. 

4./ 
4.1. Scion accord  entre  les  panics, 1 'Acheteur versera 
au Vendeur le dernier acompte du prix de vente de 
l'Immenble, 23.482.193  HUF  (Vingt trots million 
quake cent quake vine deux milk cent quake wing! 
treize forints) au titre du solde du pit de vente par 
virement bancaire au numéro dc compte bancaire du 
Vendeur indiqué au point 3.3. dens 5 (cinejours °mores 
suivant la signature du contrat de vane d 'Immeuble 
degnitif a aprés remplissement de la condition definie 
au point 2.2. 
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4.2.  Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vevő 
az Ingóságok vételáraként,  547.807,- Ft,  azaz 
ötszáznegyvenhétezer nyolcszázhét forint vételárat a 
2.2.  pontban foglalt feltétel teljesülését követően, a 
végleges Ingóság adásvételi szerződés megkötését 
követő  5  (öt) munkanapon belül fizeti meg  Flack!) 
részére banki átutalással  Flack') 3.3.  pontban 
meghatározott bankszámlaszámára. 

4.3.  Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen 
szerződés aláírását követő  3  (három) munkanapon belül 
a jelen előszerződést, mint Ingatlan vételi ajánlatot közli 
az  1.5.  pont szerinti elővásárlási jogosultakkal azzal, 
hogy  30  napon belül nyilatkozzanak arról, elővásárlási 
jogukkal az Ingatlan vonatkozásában kívándak-e élni. 
Eladó köteles az elővásárlásra jogosultak eredeti 
nyilatkozatát az eljáró ügyvédnek annak kézhezvételét 
követő  48  (negyvennyolc) órán belül átadni. Eladó 
továbbá köteles az elővásárlási jog gyakorlására nyitva 
álló határidő leteltét követő  48  (negyvennyolc) órán 
belül az eljáró ügyvédet írásban (e-mailben a 
nagv(3molnar-banvai.hu  e-mail  címre küldött 
nyilatkozattal) tájékoztatni arról,  ha  az elővásárlási jog 
gyakorlására nyitva álló határidőben az elővásárlásra 
jogosultaktól nyilatkozat nem érkezett. 

4.4.  Vevő jogosult a jelen elöszerződéstöl a teljesítéshez 
fűződő érdeke megszűnésének bizonyítása nélkül az 
Eladóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal az 
első elővásárlási jog gyakorlásról szóló értesítést követő 
8  (nyolc) naptári napon belül elállni,  ha  az  1.5.  pont 
szerinti elővásárlási jogosultak bármelyike elővásárlási 
jogával el. Szerződő Felek kijelentik, hogy az elállási 
joggal és annak jogkövetkezményeivel teljes mértékben 
tisztában vannak. Felek megállapodnak,  bogy  Vevő 
jelen pont szerinti elállása esetén a teljes foglaló 
egyszeres összegben Vevönek visszajár és Eladó köteles 
a foglalónak az ügyvédi leletből a  3.2,  ab)  pont szerinti 
külön letéti szerződés alapján visszafizetendő részén 
felüli részét (azaz  550.000 Ft  foglaló első részletet) az 
elállás kézhezvételét követő  8  (nyolc) naptári napon 
belül Vevőnek megfizetni. 

4.5.  Vevő jogosult a jelen szerződéstől a teljesítéshez 
fűződő érdeke megszűnésének bizonyítása nélkül az 
Eladóhoz intézett egvoldam nyilatkozni  

4.2. Scion accord  entre  les  parties, PAcheieur  verset-a 
au Vendeur le prix dc  verne  des Biens  Mobilien, 
547.807  HUF  (Cing cent granulite sept /suit cent 
sept forints) au titre du prix de  wetzte  par vireinent 
bancaire au nutnéro de compte bancaire du Vendeur 
indiqué au point 3.3. dons 5 (eing) jours (mores suivant 
la signature du contrat de vente de Biens Mobiliers 
cléfinitif et apt-es remplissement de la condition définie 
au point 2.2. 

4.3. Le Vendeur s'engage á communiquer le present 
avant-contrat en  tant  que l'orre dimmable ma 
titulairei du droll de ptéenztion indiqués au point 1.5. 
dans (trots) fours ouvrés á compter de la signature du 
present contra( en  les  invitant á  faire  /cur declaration 
dans 30 fours sits souhaitent exercer (cur droit de 
preemption concernant llmtneuble. Le Vendeur sera 
tenu de  rendre  la declaration  originale  des titulaires á 
l'avocat agissant en Peke dans 48 (quarante-huit) 
heures á compter de tear reception. Le Vendeur sera 
également term d'aviser l'avocat agissant en l'afaire 
par écrit (par e-mail envoyé á Padresse e-mail 
haviternolnar-hanvathut  dans 48 (quarante-huil) 
heut-es suivant l'expiration du délai impart' pour 
l'exercise des droits de preemption si aucune 
déclaration n'a  été  revue des titulaires darts le délai 
impartt 

44. Si n 'importe quel titulaire du droit de preemption 
indiqué au point 1.5. excite son droit de preemption, 
1'Acheteur aura le droit de se désister du present avant-
contra: sans obligation de prouver la cessation de son 
intérét ä Vacconzplissenzent du contrat par une 
declaration de désistement éctite adressée au Vendeur 
darts 8 (huh') fours calendriers á compter de la reception 
de l'avis sur le premier exercise du droit de preemption. 
Les Parties déclarent entierement connaitre le droit de 
désistement et ses consequences juridiques. Scion 
accord  explicite  des Parties, si l'Acheteur exerce son 
droit de desistement susmentionné, une fois la totalité 
des arrhes reviendront á l'Acheteur et le Vendezir sera 
tenu de rembourser la part des arrhes excedant le 
montant á rembouser du séquestre d'avocat scion le 
contrat de séquestre séparé indiqué au point 3.2.  ab) 
(c  'est-á-dire 550.000  HUF  premier acompte d'arrhes) - 
a PAchetezir dans 8 (huh) fours calendriers á compter 
de la reception du désistement 

4.5. Si le Vendeur  ne  s'acquitte pas dune obligation 
définie au point 4.3. dans le délai imparti, 1 'Acheteza-
nin-^t, -4"n» 'la r  désister du present avant-contrat par 

4gyVedfia-
lade Iliendeur 

  

r‘  
,C4p c..

 CUP
i fn f  

Keszitettem estIllenjegylem/ 
I  'ai prépard  et  je  signe: • 

dr.  Nagy }Cornelia 

411\1M/emi t'  11  agy ornélia 
iigyvéd 

ICOIZNÚ,IA 
'gyvédi Iroda 

11123 Ikesi  111 3-5. 3 on 26 " 1,»,»,,, 1 92791'11'4.  I 

 

Vevő lAcheteur 
helyett/représet2té  par 

Meghatalmazott amnaataire 
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(nyolc) naptári napon belül elállni,  ha  Eladó a  4.3. 
pontban foglalt bármely kötelezettségét határidöben 
nem teljesíti. Szerződő Felek kijelentik, hogy az elállási 
joggal és annak jogkövetkezményeivel teljes mértékben 
tisztában vannak. Felek megállapodnak, hogy Vevő 
jelen pont szerinti elállása esetén Eladót tekintik a 
szerződés meghiúsulásáért felelős félnek, ezért a teljes 
foglaló kétszeres összegben Vevőnek visszajár. Eladó 
köteles a teljes foglaló kétszeres összegének az ügyvédi 
letétből a  3.2.  ab) pont szerinti külön letéti szerződés 
alapján visszafizetendő részén felüli részét (azaz a 
foglaló elsó részlet kétszeresét és a foglaló második 
részletnek megfelelő összeget, mindösszesen  3.220.000 
Ft-ot) Vevőnek az elállás kézhezvételét követő  8  (nyolc) 
naptári napon belül megfizetni. 

4.6.  Vevő a jelen szerződés aláírásával kifejezetten 
hozzájárul ahhoz, hogy az Ingatlan és Ingóságok 
vételárát helyette a PTK.  6:57.§ (1)  bekezdése alapján 
más személy, így különösen  Anne Nicole Marie 
COURCIER teljesítse, melyet Eladó jelen szerződés 
aláírásával elfogad. 

5/ 
5.1.  Eladó jelen elöszerződés aláírásával egyidejűleg 
feltétlen szavatosságot vállal azért, hogy az  1.1.  pontban 
körülírt Ingatlan tulajdonjoga a végleges adásvételi 
szerződés alapján  per,  teher- és igénymentesen  sal) ät 
Vevöre, különösen pedig azért, hogy a társasháznak a 
jelen előszerződés aleirásának időpontjában nincs olyan 
határozata vagy Eladó tudomására jutott 
határozattervezete, amely Vevőre, mint az Ingatlan 
jövőbeni tulajdonosára rendkívüli fizetési 
kötelezettséget róna vagy birtoklásában rendkívüli 
módon korlatozná. 

5.2.  Eladó kijelenti is szavatol azért, hogy az  1.5. 
pontban foglaltakon kívül az Ingatlan vonatkozásában 
sem jogszabályon, sem szerződésen, sem más jogi 
aktuson alapuló elővásárlási jog nem  all  fenn. Eladó 
jelen pontban foglalt kötelezettségének megszegése 
esetén köteles a Vevő teljes  karat  (így különösen az 
Ingatlan foglaló és a vételár, valamint Ingóság vételár 
megfizetéséből, az Ingatlan esetleges felújítási 
munkálataira forditott költségekböl, hatósági eljárások 
díjából  es  hatósági bírságokból stb. eredő kart) Vevö 
írásbeli felszólítását követő  8  (nyolc) naptári napon belül 
megtéríteni. 

une declaration de désistement écrite adressée au 
Vendeur dons 8  ('hu/t)  /ours calendriers, sans obligation 
de prouver la cessation de son inter& ä 
1 'accomplissement du contral. Les Parties déclarent 
entierement connahre le droit de désistement et ses 
consequences juridiques. Scion accord  explicite  des 
Panics, si I 'Acheteur exerce son droll de désistement 
susmentionné,  les  Parties consider-ens le Vendeur  
comme  la panic responsable pour Péchec de ('avant-
cont rat et deux fois la :Malice des arrhes reviendront ä 
l'Acheteur. Le Vendeur sera tenu de rembourser la part 
du double des arrhes excédant le  montan:  ó rembouser 
du séquestre d'avocat se/on le contras de séquestre 
séparé indiqué au point 3.2.  ab)  (c  'est-ä-dire le double 
du perm/er . acompte .d'arrhes et .  un  montant 
correspondant au second acompte d'arrhes, au total 
3.220.000  HUF)  darn 8 (huh) fours calendriers ä 
compter de la reception du désistement. 

4.6. Par la signature du present control, l'Acheteur 
donne son consentement exprés ä ce que 1e prix de vente 
soh payé par une personne tierce en so place, en 
part/cu/let par Mme Anne Nicole Marie COURC1ER. 
Par la signature du present contra!, le Vendeur accepte 
Je  paiement du prix de vente par tine panic tierce. 

S./ 
5.1. En signant le present avant-contra!, le Vendeur 
garantit que le draft de propriété de 1 'Immeuble défini 
au point 1.1. sera transfdré äl'Acheteur scion le contra! 
de  verne  definitif sans procés en cours ou prevu, sans 
charges, actions judiciaires au autres revendications 
centre l'Immeuble. Le Vendeur guarantit en outre qu 'au 
moment de la signature du present avant-cont rat, 
1 'immeuble en copropriété n'a par d'engagement au de 
plan d'engagement communiqué au Vendeur qui 
apporterait une obligation financMre a l'Acheteur, futur 
propnétaire de l'appartement, au qui le limiterait 
extraordinairement dons sa possession. 

.5.2. Le Vendeur gctrantit qu 'Ó 1 'exception du point 1.5., 
amain droit de preemption,  ni  legal,  ni  contractuel,  ni  
constitue par autres actesjuridiques n concernani 
l'Immeuble. En cas de violation de 1 'obligation  ici  
mentionnée, Vendeur sera tenu d'indemniser 
1 'Acheteur pour tous dommages et intérets causes (en 
particulier des dommages resultant du paiement des 
arrhes et du prix de vente d'Immeuble et des Biens 
Mobiliers, des cats de renovations  eventuelles  de 
1 Inimeuble, des pals des procedures  administratives  es 
amendes imposées par  les  autorites compétentes etc.) 
dons 8 (huit)jours calendriers ä compter de la  mise  en 
demeure écrite de 1 'Acheteur. 

5.3.  Eladó kijelenti is szavatol azért, hogy az Ingatlan a  5.3.  Le Vendeur garantit qu  'au moment de la signature 
jelen előszerződés megkötésének időpontjában a  du present  avant-contrat, 'Immeuble se confonne  aus 
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Cecilia Axel Juánnés Marie Edouard DENIS 
E ado 1Vendeur Vevő  /Ache/cur 

helyetv'représenté par 
Herpai Tamils 

Meghatalmazott  /Mande/Mire 
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hatályos örökségvédelmi, műemléki és településképi 
jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelel. Eladó 
Jelen pontban foglalt kötelezettségének megszegése 
esetén köteles a Vevő teljes kárát (így az Ingatlan 
esetleges felújítási munkálataira fordított költségekből, 
hatósági kötelezésekből, hatósági eljárások díjából és 
hatósági bírságokból stb. eredő kárt) Vevő írásbeli 
felszólítását követő  8  (nyolc) naptári napon belül 
megtéríteni. 

5.4.  Az Eladó az  L7.  pont szerinti Ingóságok  per-,  teher-
és igénymentességéért szavatol. 

5.5.  Eladó szavatol azért., hogy a végleges adásvételi 
szerződés megkötéséig az Ingóságokat nem idegeniti el, 
nem terheli meg, az Ingóságokat a végleges adásvételi 
szerződés megkötéséig a Vevő, vagy meghatalmazottja 
általi megtekintéskori állapotban megőrzi. 

6./ 
6.1.  Vevő az Ingattan birtokába a teljes Ingatlan vételár 
megfizetését követő  3  (három) munkanapon belül lép. 
Vevő az ingatlan birtokba lépésétől húzza annak 
hasznait és viseli terheit, ideértve a kárveszélyt is. Eladó 
köteles az Ingatlant ingóságaitól — kivéve az I. sz. 
melléklet szerinti Ingóságokat - kitiritett állapotban 
birtokba adni. 

6.2.  Vevő az Ingóságok birtokába a teljes Ingóság 
vételár megfizetését követő  3  (három) munkanapon 
belül lép. Eladó köteles a birtokbaadáskor Vevő részére 
átadni az  1.7.  pontban megjelölt Ingóságok 
garancialeveleit és használati utasításait 

7./ 
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a  2.2. 
pontban foglalt feltétel teljesülése esetén a végleges 
Ingatlan és Ingóság adásvételi szerződést legkésőbb a 
jelen szerződés aláírását követő  45  napon belül 
megkötik. 

prescriptions en vigueur des lois stir la protection de 
I 'heritage, des monuments historiques et du paysage 
urbain. En cas de violation de I 'obligation  ici 
mentionnée, le Vendeur sera tenu d'indemniser 
1 'Acheteur pour taus dommages et intétts causés (en 
parliculier des donzmages resultant des coüts de 
renovations éventuelles de 1 immeuble, des obligations 
prescrites par  les  autorités compétentes, des frais des 
procédures  administratives  et amendes knposées par  les 
autoritás  compétentes etc.) dans 8  (/mit,)  fours 
calendriers ä compter de la  mise  en demeztre écrite de 
I 'Acheteztr. 

5.4. Le Vendeur garantit que le droit de propriété des 
Biens Mobiliers cialinis au point 1.7. sera transférá ä 
l'Acheteur sans prods en cows ou prévu, sans charges, 
actions judiciaires  ot  wares revendications centre  les 
Biens Mobiliers. 

5.5. Le Vendeur garantit qu  'il  ne  vend pas  les  13iens 
Mobiliers ä des tiers, qu  'il  ne les  grille pas et qu 
conserve  les  Biens Mobiliers dans Vela! vu par 
l'Acheteur au son représentant jusqu 'ä la conclusion du 
contrat de vente de Diem  Mobilien  déjinidf 

6./ 
6.1. L 'Acheteur en/rem en possession de l'Immeuble 
dans 3 (irals) jours ouvrés suivant le paiement du total 
du prix de  yen/e  de l'Immeuble. L'Acheteur tirera profit 
de l'Immeuble et  il  sera tent d 'en assumer  les  charges ä 
conzpter du jour de la prise de possession, y compris le 
risque d 'endommagement. Le Vendeur sera tenu de 
remettre la possession de l'Immeuble yield de tous ses 
bien mob iliers, ä l'exception des Biens Mobiliers 
indiqués en l'annexe no. 1. 

6.2. L'Achetew•  entre ra  en possession des Biens 
Mobiliers dans 3 (trots) fours ouvrés suivant le paiement 
du total du prix de vente des Biens Mobiliers. Le 
Vendeur sera tenu de  rendre  ä l'Acheteur  les le/ti-es de 
garantie et  les  mantels d'utilisation des Biens Mobiliers 
indiqués au point 1.7. lors la remise de possession. 

7./ 
Scion accord  entre  les  Parties contractantes, elks 
conclureront le contral de vente d'Immeteble et des 
Biens Mobiliers "Pule au plus lard dans 45 jam's a 
contpter dc la signature du présent control, pourvu que 
les  conditions (Winks att point 2.2. son! remplies. 

_ ű  c  nri 

Keszítettmeee ellenjegyzem/ 
J'ai préparé signe: 

dr. Nap' Kornélia 
ügyvediagocate 

tin  :Nagy kornélia 
ügyvéd 

DR.  NAGY KORNÜLIA 
Ügyvédi I roda 

1023  13n(lapest. Reesi  in 3-5. 3. L"Ú6. 
\Lk-it:tam:  19279121-7-4 IC 

H 
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8./ 
Jelen előszerződéssel kapcsolatos költségeket (ideértve 
a foglaló banki átutalás útján történő megfizetésével 
kapcsolatban felmerülő banki költségeket - különösen 
konverziós díj  es  tranzakciós díj) Vevő viseli.  A  külön 
megállapodásban meghatározott ügyvédi megbizási 
díjat Vevő fizeti, Eladót megbizási díj fizetési 
kötelezettség nem terheli. 

9J 
9.1.  Szerzödö Felek jelen előszerződés elkészitésével, 
ellenjegyzésével megbízzák, illetve meghatalmazzák a 
DR.  NAGY KORNÉLIA ügyvédi Irodát (szekhely: 
1023 Budapest,  Bécsi út  3-5. 3. em. 26.,  KASZ: 
36065935,  irodavezető ügyvéd: dr. Nagy Kornélia 
Ügyvéd). Dr. Nagy Kornélia ügyvéd a meghatalmazást, 
illetve a megbízást a jelen szerződésben foglalt 
feltételekkel jelen szerződés 'aláírásával kifejezetten 
elfogadja, illetve elvállalja. 

9.2.  Jelen szerződés aláírásával Eladó a  Budapest 
Főváros Önkormányzata is a  Budapest  VIII. Kerület 
Józsefvárosi önkormányzat előtti. azelővás&lrlási lOP 
gyakorlására felhívó nyilatkozatokkal kapcsolatos 
eljárásban történő teljeskörű képviseletével 
meghatalmazza a  DR.  NAGY KORNÉLIA ügyvédi 
halal  fszékheh:  1023 Budapest,  Bécsi  fit 3-5. 3. cm. 
26.,  KASZ:  $6065935,  irodavezető ügyséd: dr. Nagy 
Kornélja ilesrvérD. Dr. Nagy Komélia ügyvéd a 
meghatalmazást a jelen szerződés aláírásával 
kifejezetten elfogadja. 

10J 
10.1.  Eljáró ügyvéd  mär  most  tájékoztatja  a  Vevőt, hogy 
a  jelen előszerződés alapján megkötött végleges Ingatlan 
adásvételi szerződés szerinti ügylet után az illetékekről 
szóló  1990.  évi XCIII. törvény  (a  továbbiakban: 
szerint  a  vevőt visszterhes vagyonszerzési  Weak  fizetési 
kötelezettség terheli. Vevő kijelenti és elismeri, hogy az 
Ity. vonatkozó rendelkezéseiröl szóló külön írásbeli 
tájékoztatót az eljáró ügyvédtől  a  jelen szerződés 
aláírását megelőzően átvette. 

10.2.  Eljáró ügyvéd már most tájékoztatja Eladót, hogy 
a jelen elöszerzödés alapjárimegkötött végleges Ingatlan 
is Ingóság adásvételi szerződés szerinti ügylet után az 
eladót a személyi jövedelemadóról szóló  1995.  évi 
CXVII. törvény (a továbbiakban Szja. tv.)  59-64.* 
alapján személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség 
terheli. Eladó kijelenti  es  elismeri, hogy az Szja tv. 
vonatkozó rendelkezéseiről szóló külön írásbeli 

8./ 
Les coüts etfrais re/aufs au présent avant-control scram 
a to charge de 1 'Acheteur compris  les  frais de 
virement bancaire concernant le paiement des arrhes - 
en paniculier frais de conversion et de transaction). Les 
honoraires d'avocat &finis dons  un  contra: séparé 
de wrong  étre  payés par I 'Acheleur, le Vendeur  ne  devra 
pas payer d 'honoraires d 'avocat 

9./ 
9.1. Les Parties  donnern  mondat  et procuration au 
Cabinet d'Avocat MAITRE KORNEL1A  NAGY  (siege: 
1023 Budapest,  Bécsi  tit 3-5. 3""étage porte no. 26.; no. 
d'idennliant au barreau: 36065935, représentant : 
Maitre  Kornélia NAGY  avocat) afin de préparer le 
präsent  avant-contrat  ei  ck le contresigner. Par la 
signature du patent contrat, Maitre  Kornélia NAGY  
avocat accepte explicitement la procuration  ette mondat  
se/on  les  conditions définies par le pré sent control. 

9.2. Par la sienature du arisent contra!, le Vendeur 
donne  mondat  au Cabinet d 'Avocet MAITRE 
/CORNELIA  NAGY  (siéée : 1023 Budapest,  Bécsi üt  
5. 3" beige porte no. 26.; no. d'identiliant au barreau: 
36065935, rearésentant ; Maitre  Kornélia NAGY  
avocat) ofin de le rearésenter de plein draft devant to 
Municipalité de 13udmest et to Municinalitä 
«Józsefváros"  dc Mime Arrondissement de 
ltudaPest Ion de la procédure concernant Panne(  
Perercise des drat& de :inferno:ion. Par la signature du 
präsent  contrat, Maitre  Kornélia NAGY  avocat accepte 
explicitemeni la procuration 

10 
10.1. L'avocat agissant en Wake informe par la 
présente l'Acheteur deft maintenant que selon  les régies 
de 1 'Acte No. XCIII de 1990 stir  les  droils (ci-aprés 
denommé  lív.)  1 pacheteur doit payer des droits de 
mutation aprés la transaction conclu se/ot; le contrat de 
vente dimmeuble définitif signé partir du présent 
avant-contrat L'Acheteur declare et reconnait avoir 
reeu de l'avocat agissant en I 'afaire la fiche 
d 'information écrite sear& sur  les régies  relevantes  de 
Itv. avant la signature du present contral. 

10.2. L'avocat agissant en 1 'cgraire informe par to 
prése nie  le Vendeur déjá maintenant que scion  les  rág/es 
de l'Acte No. CXV11 de 1995  szír  Pimp&  szír  le repent, 
(ci-aprés dénommé Szja  tv.)  le vendeur doit payer de 

sur le revenu aprés la transaction conch, selon 
le contrat de vente d'Immeuble et des Biens  Mobilien 
definitif signé partir du  präsent  avant-control. Le 
Vendeur &dare et reconnait avoir reeu de 1 'avocat 
agissant en I 'affaire la fiche d 'information écrite 
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tájékoztatót az eljáró ügyvédtől  a  jelen szerződés separée sur les régies  relevantes  de  S:la tv.  avant la 
aláírását megelőzően átvette. 

11./ 
Szerződő Felek azonosítását a pénzmosás és terroria,ius 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló  2017.  évi  1,111.  törvény előírásainak megfelelően 
az eljáró ügyvéd a szerződéskötéskor elvégezte. Ennek 
'alapján az eljáró ügyvéd az előírt adatokat a 
szerződésben való feltüntetéssel rögzítette. 

12./ 
Jelen szerződésre a magyar jog alkalmazandó. Jelen 
szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvenykönyvröl szóló  2013.  évi V. törvény.vonatkozó 
rendelkezései irányadók. Felek megállapodnak, hogy a 
jelen szerződésből eredő jogvita esetén a bírósági eljárás 
nyelve a magyar, az eljárásra a Polgári Perrendtartás 
szabályai alkalmazandók. 

13./ 
Szerződő Felek között az  1.1.  pontban meghatározott 
Ingatlan, valamint az  1.7.  pontban meghatározott 
Ingóságok vonatkozásában korábban létrejött 
valamennyi szóbeli is írásbeli megállapodás (ideértve a 
Vevő, Vevő képviselője vagy jogelődje által tett vételi 
ajánlatban foglaltakat is) ezennel hatályát veszti. 

14./ 
A  szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen — 
francia és magyar nyelven készült — szerződés kapcsán 
felmerülő értelmezési viták esetén a magyar nyelvű 
változat az irányadó. 

Szerződő felek jelen adásvételi előszerződést - annak 
elolvasása és értelmezése után - mint akaratukkal 
mindenben megegyezöt, jóváhagyólag írják alá. 

Kelt/Fait á Budapest, 2021.03.31.  

signature du present contral. 

11.! 
L 'avocet! agissant en Peke a effectue Videnttfication 
des parties contractantes lots de la signature du contra! 
conformément á la Loi no. L/I/de 2017 stir la prevention 
el l'empéchement du financement du terroristne et du 
blanchiment d 'argent. L 'avocet agissant en 1 'afaire a 

ainsi enregistré  les  coordonnées prescrites par  les 
indiquant dans le contral. 

12./ 
Les lois hongroises s'appliqueront au pHsent contral. 
En cas de questions non -prévues dans le present con/rat, 
les  rég/es de la Loi no. V de 2013 sur le Code Civil 
hongrois screw applicables. Selon accord  entre  les 
Parties, en cas de disputes émanant du present contra!, 
la langue officielle de la procedure devant  les  tribunaux-
seront le Hongrois et  les régies  du Code sur la 
procedure  civile  devront  étre  appliquées. 

13./ 
En signet?t le present avant-contra!, tour  les  precedents 
accords écrits et verbaux  entre  les  parties concernant 
Plmtneuble défini au point 1.1.  e/les  Biens Mobiliers 
définis au point 1.7. deviennent caduques (y compris 
Voire faite par l'Acheteur, son représentant ou son 
prédécesseur de dry! it). 

14./ 
Les parties contractantes s 'accordent qu 'en cas des 
disputes d 'interpretation resultant du present contrat 
prepare en fioneais et en hongrois, la version hongroise 
prévaudra á la relation contractuelle  entre  les  parties. 

Les patties,  api-és  lecture et interpretation commune, 
signent le present avant-contrat  comme  correspondant 
en tous points á /cur volonté. 

canuo IVendeur  Vevő /Acheteur 
helyett/représenté  par  

Herpai Tamás 
Meghatalmazott /Mandataire 

Alulírott dr. Nagy Komélia ügyvéd (székhely:  1023 Budapest,  Bécsi  Cat 3-5. 3. em. 26.;  kamarai azonosító szám: 
36065935)  jelen szerződést készítettem és ellenjegyzem Budapesten,  2021.03.31,  napján  lie  soussignée  Maitre 

Kornélia Nagy  avocet (siege: 1023 Budapest,  Bécsi út  3-5. 3. em. 26.;  no.  d  'identifiant  au  bwreau:  36065935)  ai  

prepare et  signe  par la  présente  cc contra!  á  Budapest,  le  31.03.2021: 

rOEvi j W-V 
dr. Nog'  Kornélia 

ügvved 
DR, NAGVICORNÉI.V. 

.g3vedi  Iroda 
1023 ItmlapealWcsi tit 3-5.3. em. 21in 

1‘10,./.am. 19279121-2-11 • 
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1. sz. melléklet/Annexe no.1 . — Ingólista/Liste des Bien: Mobiliers 

Ágy matraccal/Lit avec mate/as 
Kom6d/Commode 
PolcIttagére 
Kisasztal/Tablette 
Szekrény/Armoire 
Asztal + Székek/Table+chaises 
Kanapé/Canapé 
Lakástextil, dekorelemek/Textdes d'intárieur, 
Összesen/Au  total: 

éléments de décor 

86 995,- HUF 
25 600,- HUF 
14247,-HUF 
9 780,-HUF 
54990,-HUF 
51 931,-HUF 
82 729,-HUF 
221 535,-HUF 
547 807,- HUF 

hut* IVendeur Vevő  I Acheteur 
he1ven/revrésenté oar 

Meghatalmazott /Mandmaire 

Alulirott dr. Nagy Kornélia ügyvéd (székhely:  1023 Budapest,  Bécsi út  3-5. 3. cm. 26.;  kamarai azonosító szám; 
36065935) jelen okiratot készítettem és el lenjegyzem Budapesten,  2021.03.31.  napján  lie  soussignée  Maitre  Kornélia 
Nagy avocat (siége:  1023 Budapest,  Bécsi  úl 3-5. 3. em. 26.;  no didentifiant  au  barrectu:  36065935)  ai prépare  et 
signe  par la  présente ce  document  á  Budapest,  le  31.03.2021: 

‚Jr. Nagy Karelia 
Gays-id 

DR. NA(;1 KORNÉLIA 
• ügyvédi  !rod* 

11123 Butla1,c$1. 3-5. 3. em. 26. 
19279121-2-4 

etg  etc ti attke • Ol 

42 



Je soussigné 
(né né 

tits tie t 

MEGHATALMAZÁS PROCURATION 

Alulírott 
(születéskori csalidi-  es  utóneve; 

születési hely M& 
anyja neve: 
akóhelve 

Franciaország; szemetyi 
azonosító:  nines;  adóazonositó jele:  nines;  útlevél 
száma: állanmolgárság: francia) mint 

. Vevő meghatalmazotr (született: 
.; születési hely  es  Idő: 

anyja neve: :elm; 1088 
Budapest,  Bródy Sándor utca cm. 
igazolvány szám személyi azonosító 

adóazonosító jele: 
állampolgárság: magyar), hogy az alábbi ingatlan 
adásvétele során teljes körűen képvisehen,  ley  
különösen 
• az ingatlan eladójával tárgyalásokat folytasson, 
• az adásvételi szerződés S kapcsolódó okiratok 

(különösen okirat S pénzletéti szerződés) 
elkészítésére és ellenjegyzésére, illetve az 
Illetékes földhivatal előtti eljárásban való 
képviseletre ügyvéddel megbizási Szerződést 
kössön, 

• az adásvételi szerződést S kapcsolódó okiratokat 
(Igy különösen okirat S pénzletéti szerződés; 
birtokátruházási jegyzőkönyv stb.), valamint 
azok módosításait helyettem  es  nevemben aláírja, 

• intézkedjen a vételár eladó részére történő 
megfizetése iránt, 

• belföldi lakcímmel rendelkező személynek, mint 
kézbesítési megbízottnak a földhivatali eljárásra 
meghatalmazást S megbízást adjon; 

• az ingatlannal kapcsolatban az adóhatság előtt 
eljárjon, továbbá 

• az ingatlant birtokba vegye,  es  eljárjon a 
közművek átírása, a közmű szerződések 
megkötése, a közmüdijak megfizetése sórán: 

Budapest VIII. ker. belterület 
helyrajzi szám alatt 

nyilvántartott, természetben  1081 Budapest, 
Bezerédi utca ajtó 
„felülvizsgálat alatt" alatt található,  30  nin 
alapterületű, öröklakás megnevezésű 
ingatlan. 

Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes. 

ntanero 
cridentipant personnel; néant, dentifiant 
fiscal: néant, numéro de passeport: OE' de 
nationalise ) en  tant  que Acheteur donne 
maturation  var présente á (né 

né  á , fits 
de detneurant ift 1088 Budapest, Blizdy 

tudor utca  OE" tionéro de carte d identité: 
1114771é117 didentifiant personnel: 1-

numéro d'ident(/iant fiscal: 
, de nationalité hongroise) pour me  

représenter de plein droll tors de l'aehat  du bien 
immobilier suivant, en particulier pour: 

• négocier awe le vendeur du bien immobilier; 
• donner mandat á  un  avocat pour la rédaction 

et la signature du contract de mite (en 
partieulier du contra( de séquestre de 
document et d'argent) et Pour ma 
représentation tars de la procédure (levant le 
cadastre; 

• signer le con trat  de vente et  les  contrats 
relatifs  sui'  l'achat du bien inurzobilier (en 
particulier le contra! de séquestre de 
document el d 'argent, le procés,verbal sur la 
remise du bien inunobilier etc) ainsi que 
Tears modifications en ;non twin et pour nzon 
compte; 

• prévoir au paiemetzt du prix de mite au 
yendeur; 

• claimer mandoa et procuration Ó tine 
personne possédant  un  domicile en Hongrie 

tant-que mandataire-detourrier darts la 
„procedure .deyain I toffice4d.cadastre., • 

• procéder devant l'autoritéliscale compétente' 
concernant le bien immobilier et • • 

• prendrépe ssion du hie;' immobilier et me 
représenter de Mein dráit devant  les  Services 
can:mans publics lorS de la transcription des 
_contrats des..sérvices,OEcornmuns.  publics, la 
'signature des ..contrats y • re kills et le; 
pajement &sfrais de services publics. - • 
Budapest VIM, arrondissement, espace 
intérieure se situant a 1081 
Budapest, Bezeraar urea 

it sous revision » enregia it 

comnie appartement, wie  supeificie dc 
30m2. 

La  présente nrocuration est valable jusqu'a sa 

;4,1Ge c24  ((euikerok 

Meghatalmazó/Mandant Meghatalmazott/Mandataire dr. Iikelellitedia 

rgyvétli Irudi 
1023 Ihnlopest. IctiC1-5; 3. cm, 26. 

Ailos/4101; 1927912112.$1 
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dr. Nap hornaia 
s d 

OR. NAG' NONNi:1.1‘t 
epli•di 'rods air asap**. ikaii Lk 34.3. cm. 26 Miamian 19739121-2-11 

Alulirott 

elfogadom. 

révocation. 

fenti meghatalmazást  Je  soussIgn 
procuration  ci-dessus. 

accepte par la présente la 

Kell/Fail it Lyon, le 17 mars 2021 Kelt/Fait d Budapest, Ie->1 »OEc4-1  2021 

      

Meghatalmazó/Mandant 

 

Meghatalmazott/Mandataire 

 

Alullrott dr. Nagy Komélia  eared  (székhely:  1023 
Budapest,  Bécsi  in 3-5.3. em. 26.,  kamarai azonosító szám: 
36065935)  jelen okiratot készítettem  es 

.6  tekintetében az ügyvédi 
tevékenységről szóló  2017.  évi LXICVE11. törvény  44.  §  (5) 
bekezdés a) aa pontjára tekintettel ellenjeczem 
Budapcsten,2021  ...1L.  napján: 
Je  soussignée  Maitre  Kornélia Nagy  operetta.  (siége:  1023 
Budapest,  Bécsi út  3-5. 3. em. 26.,  no. dident(fiont  au 
barreau:  36065935)  a préparé  cc document et  le sivne 
concernant 
scion Particle 44 paragraph .5 point  a) mi)  de la Lai  no. 
1XXV111  de 2017  zur  l'activité  des avocets  a  Budapest, 
1c 3 '2021  :  

Alulirott dr. Nagy  'Cornelia  ügyvéd (székhely:  1023 
Budapest,  Bécsi út  3-5. 3. ern. 26.,  kamarai azonositó szám: 
36065935)  jelen okiratot készitenem ás 
Megheelmazott tekintetében ellenjegyzem Budapesten, 
2021124,3.i.  '' .. napján: 
Je  toussigné  Maitre  Kornélia Nagy ayocate  (siege: 1023 
Budapest,  Becsi út  3-3. 3. cm. 16.,  no. d'identifiant  au 
barreau:  36063935)  a préparé ce  document et  le signe 
concnalit f  Mundataire is  Budapest 
Je : 

dr. Nagy Kernels 
iigred/arorale 

-tuletest  hely 
L... {SS an* nave 
OE' stenshaaonodtd  okmány  same 

ezt az okiratot előttem  sign  trauma Ma bltlIktielnitliel idea el.  A 

hitelealtaat  at  aritai fdfalarett hétire illhotam  id anal  a 
tájákonatissal, hogy nevaláírás-hiteksftes alkalmänl a kontuil tiertviselő 
a dokumentum tartalmät nem vinetilla. •  to 30  co to  
total1 dljat befizette.0 

- UV-PC/ter 

ill Pei  WS  7129444  dr 

er4.- te. -OE=C 

dr. BAKOS-BLUMENTHAL Péter 
atkonzul  (vice-consul 

2 
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r4 BUDAPEST 87111 . 

e Bait or-nice 

Neap basins tulajckuai Lap - Tajo:, ma.' soh( 

hkegreaadoldi izim: 80000040151134/2021 

2 021. 03. 31 

helyrajzi szám 

1081 BUDAPEST VIII.KER. Bezerédi t ie at_ air' 
tRESZ 

1.  Az egyéb önálló ingatlan adatai: 
megnevezén terület szobák azáma esznei hányad tulajdoni fqt 

mY egész/fél 

ózöklakás 30 1 0 134/10000 önkorm' 
BAjegyz8 határozat 0)1/2000/00_12.11 .törl8 határozat:  16 

öröklakás 30 1 0 134)10000 mág' 
Bejegyz8 határozat:  162058/112019/19-09.26 

1  bejegyz8 határozat:  279490/1/2000/00.12.11 
Társasház 
AZ  alapító okirat szerint hozzátartozó mellékhelyiségek. 

019/19.09.26 

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulaj do 

Nem hiteles tulaj doni lap Nem hiteles tulajdoni lap 

1:14  IIRÉSE 
réé rtulajdon hányadt  1/1 törlő határozat; 162059/1/2019/15-9 

bejegyző határozat, érkezési idő i 279490/1/2000/00.12.11pr  

0 tó határozatz  162050/1/2019/19.09.26 
jogcin:  1991.  évi tv.  110287/1996./05.20./ 

'MOE ri  jogeinn eredeti felvétel 
jogállás: tulajdonos 
név:  BUDAPEST  F8VÁROS JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
elm: 1080 BUDAPEST  VIII.KER.  Barons  út  65-67 

2.  tulajdorti hányad;  1/1 
bejegyzó határozat, érkezési 162059/1/ 261e9/19:.09 .26 
jogcíme adásvét 
utalás:  n /1  . 
jogállás' tulajdonos 
tot  
s név 
szül 
a .ügy 
cia 2128  NX G ZA 

in. RÉSZ 

NEM /125.z BEJEGYZESV 

TULAJDONI LAP %ION 
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