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1. Előzmények

2006. szeptember 29-én a Coľvin Sétány Pľogram keretén belül a Józsefuarosi on kormanyzat
a Corvin Zrt. źita| kijelölt Coľvin office Kft. megvásarolta a Vajdahunyad u. 33. sz. a|atti
ingatlant. A telek a szomszéđos Prátęr utcai Általanos Iskola tomaudvaľa volt, ezért aYevő
kc}telezettséget vállalt arta, hogy az ingatlant saját kĺiltségéľe - az ingatlannak a kömyező
ingatlanokhoz telekegyesítés keretében történő csatolását követően - földszint és emelet
magasságig beépíti és kb. 10,8 (+/-0,5 méter) magasságban megépít egy szeľkezetkész
épületrészt, binosítja annak a Práter utcai Általános Iskolával történ ó, az előírásoknak
megfelelő összeköttetésének lehetőségét. Az igy kialakított hetyiség alkalmas új tomaterem
kialakításara.

A Vevő továbbá vá||a|ta, hogy a kialakult épületrészre, aĺrnak elkészültét követően,
haszoné l ve zeti j o got bizto s ít a J őzsefv fuo s i onkorm áĺy zat ré szé1e-!0 évre.
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Előteľjesztő: Csete Zoltánmb' cégvezető /Ptév9 Zrt.

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2011. szeptember 15. . sz' napiľend

Tárgy: Corvin Sétány Pľogram l Práter utcaĺ Általános Iskola tornateľméľe
haszonélvezeti jog megalapítása, a 21912011. (v.05.) számű képviselő testületi határozat
mĺódosítása
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2. Haszonélvezetijogmegalapítása

A toľnatermet is magába foglaló épületegyüttes elkésziilt és 2010. októbeľ 5-én megkapta a
használatbavételi engedélý. A Képviselő-testiilet fentiek a|apjtn 2I9lf0I1. o/.05.) szźmltl
határozatávalelfogadta a haszonélvezeti jogmega|apítását szolgáló szerződést.

3. A Képviselő.testiilet 2t9l2010. (v.05.) számú hatńrozatának módosítása

A testĹileti döntés időpontjában még nem késztilt el a végleges, a tornateľmet is magába
foglaló épiiletre vonatkozó tźtrsashźzi Alapító okiľat. Ennek hitnyában az elfogadott
szerződésben az érintette albetét körülírással keľült meghatározásra. A mellékelt végleges
Alapító okirat jelenleg a Földhivatalnál van bejegyzés céljából, így a korábban elfogadott
Haszonélvezeti jogot a|apítő szerzóďés véglegesíthető, azzal egyĹitt, hogy időkozben az
onkoľmán y zat b enlházásáb an e l ké s zült a tornaterem i s.

4. Alapítĺiokiľatmĺódosítása,funkcióváltás

Mivel a tomateľem az épület haszsÉtlatbavételi engedélyezésekor még nem volt kész _ a
vonatkozó szeľződés szerint szerkezetkész ,,doboz,, kertilt ttadásra _ az A|apító okirat szerint
az a|betét funkciója raktáľ. Az A|apító okirat bejegyzése és a tornaterem źúadása után

szükséges az Alapítő okiľat módosítása, melyről a Haszonélvezetijogot a|apíto szeľződés is
rendelkezik

A Budapest] Józsefinĺrosi onkoľmźnyztat vagyoniíľól, valamint a veľsenyeztetés és a helyi
költségvetési szervek beszeľzési eljĺĺrásĺának szabá|yairől szóló 37/2003. (VII.07.)

önkormĺĺnyzati rendeket alapjrín a Képviselő-testület tulajdonosi jogkĺiľében e|1áwa hozza
meg döntését.

Ké ľem az alábbi hatá'ľ ozati j av a s I at elfo ga d ás át.

H,łľÁRoz.łTI JAvAsLAT

A Képviselő.testiilet rĺgy dönt, hogy

1. módosítva 2t9l20|1'. (v.05.) számú képviselő-testůileti határozatot 1. pontjában
elfogadott Haszonélvezeti Jogot Alapító Szeľződés helyett a jelen előteľjesztés
mellékletét képező, a 36374 helyľajzi számú épület alapító okirata szeľinti
36374l0lV31 helyľajzi számú albetétľe vonatkozó HaszonéIvezeti Jogot Atapító
Szeľződést fogadja el és felhata|mazza a Polgármesteľt annak a|áírásźra.

Felelős : polgĺármester

Határidő : szeptember 3 0.



2. felkéľi a Rév8 Zrt.t, hogy kezdeményezze az 1. pont szerinti albetét funkciĺijának
megváitoztatását az Alapító okirat módosításával, ľaktár funkcióbĺól
tornateremmé.

Felelős: Rév8 Zrt. mb. cégvezetője
Hatáľidő: 20TT. október 3 1.

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti eg5ĺség: Gazdálkodási ÜgyosztáIy,Pĺév9 Zrt.

Budapest, 20II. szeptember 5.

Csęte Zoltán

R:év9 Zrt. l mb. cégvezető

Törvénye s s é gi e||enőr zés :

a je gyzőt helyettesítő a|j e gy ző
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IIASZoNELVEZETIJoGoT ALAPÍTo sZERZoDEs

Jelen haszonélvezeti jogot a|apitő szerződés (a továbbiakban: ''Szeľződés''), létrejött

egyľészľől:

Tervezet

másľészľől:

kozött aza|u|irotthelyen, napon és feltételek szerint:

I.EL,őZM.ÉNYEK

Coľvin Torľeľs In gat|anfoľ ga|mazó Ko ľláto|t Felelősségíĺ
Táľsaság
tulajdonos
székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. emelet
cégj egyzéks zám: 0 | -09 -87 6 520
statisztikai számjel: 13849867 -68 l 0- 1 1 3-0 1

képviseli : Tatáľ Tibor, ugyx ezető

(a továbbiakban a ''Tulajdonos'')

Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefváľosi
onkormányzat
haszonélvező
székhely: l082 Budapest, Baross utca 63-67 .

stati sztikai törzsszáma.. 1 5 5 0 8 009-7 5 1 1 -3 2 1 -0 l
képviseli: dľ' Kocsis Máté polgármester

(a továbbiakban a: ''HaszonélvezÍi,,, és a felek külön-külön,
eryenként''Fél'', együttesen pedig''Felek'')

1.1. Felek egyezően rögzítik, hogy Haszoné|vező, mint eladó és a Corvin office Kft., mint vevő
f006. szeptember 29. napján szerződést (''Ingatlan Adásvételi Szeľződés'') kotottek ]a

Budapest |. szźtmű Körzeti Fĺjldhivatal (,,Földhivata|,,) áIta|vezetetĹingatlan-nyilvántaľtásban
36379 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 33'
szám a|att található ingatlan adásvétele tárgyttban' Az Ingatlan Adásvételi Szerződés _ 2007.
május 24. napján kotött megál|apodás á|ta| módosított _ 5. pontja értelmében Corvin office
Kft. kötelezettséget vállalt aľľa, hogy az adásvéte| tźtrgyátképező ingatlant saját költségére _ az
ingatlannak a kĺirnyező ingatlanokhoz telekegyesítés keretében történő csatolását követően _
ťoldszint és emelet magasságig beépíti és kb. l0,8 (+/-0,5 méter) magasságban megépít ery
szerkezetkész épiiletrészt (felmenő szerkezetek, kész homlokzati kialakítás, tető, tetőszigetelés,
tetőkert és udvar kialakítás) (az ''Épületľész''), és egyben biĺosítja annak a Práter utcai
Általános Iskolával töľténő, az előíľásoknak megfelelő osszeköttetésének lehetőségét. Corvin
office Kft. továbbá vá||a|ta,hogy az Épületrészre, annak elkészültét követően, haszonélvezeti
jogot biztosít Haszonélvező részére (,,Köte|ezettségvállalás'')'

Felek egyezően rogzítik, hogy az 7,1 pont szerinti telekalakítást, vagyis a 36379 he|yrajzi
számű ingatlan és az azza| szomszédos' korábban a Földhivata| á|ta| vezetett ingatlan-
nyi|vźntartźlsban36374,363,75,36376,36377,36378,3638f,36383,36384 és 36385 he|yrajzi
számokon nyilvántartott ingatlanok egyesítését a Földhivatal 20404611lf007 számtl
hatźrozatáva| jegyeďe be az ingatlan-nyilvántartásba, valamennyi ingatlant 36374 he|yrajzi
szám alatt egyesítve. A telekalakítás folytán kialakult 8690 m2 területű ingatlan tulajdonosai

Lf.

Corvin Towers Kft
Tatĺĺĺ Tibor
ugryezető

Budapest Főviiros vII]. kerület Józsefuárosi
onkormányzat
dr. Kocsis Máté

polgármesteľ

Ellenjegyzem:



1.3.

t.4.

Tervezet

pedig - a Corvin office jogutódjaiként - 52|4l8690-ed részben a Corvin Retail Kft., valamint
3476/8690-ed részben a Tulajdonos lettek, tekintettel anla,hogy a Corvin office Kft. szétvált a
Corvin Átrium-Irodák Kft-re valamint a Coľvin Retail Kft-re' (mely jogutódlást a Földhivatal
36f84lI/f008l08.01.l0 számű határozatáva| jegyezte be a 36314 hľsz. ingatlan
vonatkozásában), majd a Corvin Átrium-Irodák Kft. beolvadt a Tulajdonosba (mely jogutódlás
a Fö ld h i vata| á|ta| f0 1 4 6 6 l 2 / f 0 0 8 / 0 8.09'23 szám ú hatźr o zatta| keru lt b ej e gyzé sre).

Felek egyezően ľögzítik, hogy a Tulajdonos és a Corvin Retail Kft. az 1.2 pont szerint kialakult
36374 helyrajzi számű ingatlanon a 08-1203l39lf007(07'03.) számű építési engedély alapján
megépítettek egy irodai és keľeskedelmi rendeltetésű épületet (hasznźt|atbavételi engedély
szám: 08-l08/33/f010(|0.05.), mely épület ľészeként kialakításra került az I'I pont szerinti
Épületrész 583 m2 alapterĺilette| az épuiet2. emeletén.

Felek egyezőenrögzitlk, hogy a Tu|ajdonos és a Corvin Retail Kft. a társasházitorvény 5. $ (1)
bekezdése a|apján e|határozták a fenti l.4 pont szerinti épület,,Coľvin Átľium l09'' néven
társasházzá történő a|akitását,20ll. július f8. napjźn a|áirták az erre vonatkozó társashźn
a|apitő okiľatot (az ,,A|apító okiľat'') és a társasház ingat|an-nyilvántaľtási bejegyzése iránti
kérelmet a Földhivatalhoz benýjtották, mely kérelem [...'] sz. a|att került szé|jegyzésre a
36374 he|yrajzi számű ingatlan tulajdoni |apján. A feljegyzett társashźn a|apítő okirat IV.
fejezet 4.2.3|' pontja értelmében a36374/0/N3I he|yrajzi számon felvételre keľülő, az a|apitő
okiratban és az a|aprajzon a 2. emeleten 3|. számmal jelölt ingatlan (a tźrsashézi köz<js
t,ulajdonból hozzá tartozó 91110.000 tulajdoni illetőséggel) megtestesítő 583 m2 alaptertiletű
EpĹiletrész, mint önálló albetét a Tulajdonos tulajdonát fogja képezni.

II. Haszonélvezeti jog alapítása

2.|. Haszonélvezeti jog alapítása. A jelen Szerződésben foglalt feltételek szerint a Tulajdonos a
Ptk. 157.$ (l) bekezdése, valamint a 10911999. (XII.}9.)FVM rendelet l0 $ (l) bekezdése
szerinti haszonélvezeti jogot a|apít a Haszonélvezi5 javára a Tulajdonos kizárólagos l/1 arányú
tulajdonát képezó, a36374/0lN31 helyľajzi számű ingatlanra (atársasházi közös tulajdonból
hozzátartoző 91/10.000 tulajdoni illetőséggel együtt) (továbbiakban az,,Ingatlan'').

2.2. A haszonélvezeti jog időtaľtama. A jelen Szerződésben biĺosított haszonélvezeti jog a
Haszoné|vezót a jelen Szerződés a|áírásźlnak napjától kezdődően 50 éves határozott
időtartamra, azaz f061. [....].ig illeti meg.

2'3. Az Ingatlan bÍľtokbaadása. A Tulajdonos azIngat|ant a jelen Szerződés a|áírásźtő|számitott
30 napon belül, Felek által közösen meghatározott időpontban köteles Haszonélvezőnek
birtokába adni, je gy zi5könyv felvéte le mel lett.

2'4' A haszonéIvezeti jog taľtalma. A Felek ľögzítik, hogy a haszoné|vezeti jog a|apján a
Haszonélvező jogosult azlngat|ant birtokában tartani, használni és hasznait szedni és megilleti
a birtokvédelem. A Haszonélvező viseli az Ingat|annal kapcsolatos összes terhet és költséget,
beleérĹve azadőkat és a fenntartással, felújítással, helyreállítással,javítással és karbantartással
kapcsolatos valamennyi költséget, kivéve a fulajdonost a szavatossági kötelezettségei körében
terhelő költségeket.

2.5. A haszonélvezeti jog gyakoľIásának átengedése. A Haszonélvező kifejezetten jogosult
haszoné|vezeti jogának gyakorlását részben vagy egészben költségvetési intézményei vagy

Corvin Towers Kft.
Tatar Tibor
iigyvezető

Budapest Fővaros VIII' keriilet Józsefrarosi
Onkormanyzat
dr. Kocsis Máté

polgármester

Ellenjegyzem:



Tervezet

többségi tulajdonában á||ő gazdasági társaságrészére _ akár ellenérték fejében is - átengedni.
A Tulajdonos a haszoné|vezetijog előbbiek szeľinti - ellenérték fejében vagy ingyen történő _
átengedéséhez j e len Szeľződés megkötéséve l kifej ezett en hozzájáru|.

2'6. A haszonélvezeti jog ellenéľtéke. A haszonélvezeti jog a|apítása _ a Haszonélvezó javára a
Ptk. 593. $ (l) bekezdése szerinti közérdekű kötelezettségvállalás keretében _ térítésmentesen
történik. A Tulajdonos a 36374l0/N31 hrsz alatti ingatlan megépítésével kapcsolatos
beszerzésein előzetesen felszámított Áfát nem vonta le, így az ingyenes haszonélvezet alapítása
során nem tell Áfet áthárítson az onkormányzatra, azazteljesen ingyenes a haszonélv"""ti.1og
alap ítás az Önkormán y zat o|da|án.

2.7. Az Ingatlan visszaadása. A haszonélvezeti jog megszíĺnése esetén a Haszonélvező köteles az
Ingatlant a Tulajdonos részére visszaadni. Felek megállapodnak, hogy a haszonélvezeti jog
megszűnését kĺjvetően a Haszoné|vező minden áIta|a létesített burkolatot, gépészeti
vezetékeket, berendezéseket és felszereléseket - az épület szerkezeteinek séľelme nélkĺi| _
|eszerelhet és elszállíthat' A haszonéIvezet megsziĺnésével, ha a Felek eltérően nem állapodnak
meg' a Haszonélvezo az|ngat|ant szerkezetkész, az eredeti (azaz az alábbi 4.l pont szerinti)
állapotnak megfelelő állapotban koteles visszaadni'

f '8. Hozzájáru|ás ingat|an-nyilvántartási bejegyzéshez. A Tulajdonos jelen Szeľződés
a|áirásáva| feltétel nélkĺil, visszavonhatatlanul hozzäjźlrul ahhoz' hogy Haszoné|vező

' Haszoné|vezeti Jogaaz ingatlan-nyilvántartásba201l' [..,.] napjától 206|.L...]napjáigteľjedő
50 éves időtartamra a Haszonélvező javára azIngat|an tekintetében bejegyzésre kerüljön'

2.9' A Tulajdonos kötelezettséget vä||a| ana, hogy amennyiben bármilyen ok miatt a táľsasházi
a|apitô okirat nem keľtilne bejegyzésre vagy azt a Földhivatal jogerős batározatával elutasítja'
űgy ahaszonélvezeti jog továbbra is meg fogja illetni a Haszonélvezőt a36374 he|yrajzi számtl
ingatlanon az 583 m2 teľületű épületrész, egyben a 91110.000 tulajdoni hányad
vonatkozásában.

3.2.

Nyi|atkozatok és szavatosságválla|ás

A Tulajdonos az Ingatlan tekintetében kijelenti és szavatolja, hogy az Ingat|ant nem terheli
semmilyen olyan ingatlan-nyilvántaľtásba be nem jegyzett szolgalmi vagy egyéb harmadik
személyeket megillető jog, amely Haszonélvezot haszoné|vezeti jogának gyakorlásában
kor|átozná v agy akadźiy ozná'

A fenti 3.1 pontban írtakkal kapcsolatban a Tulajdonos tájékoztatja Haszoné|vezot,
Haszonélvező pedig tudomásul veszi, hogy a 36374 he|yrajzi számű ingatlant a CIB Közép-
Európai Nemzetkozi Bank Zrt. javára 58.603.000 EUR és járulékai eľejéig bejegyzeÍt
keretbiaosítéki je|zá|ogjog (egyetemes jogosu|t az UniCredit Bank Hungary Zrt'), továbbá
2012.01.14-ig a CIB Kozép-Európai Nemzetkcjzi Bank Zrt. javálra (egyetemleges jogosult az
UniCredit Bank Hungary Zrt.) javálrabejegyzett véte|i jog, illetve UniCredit Bank Hungary Zrt'
javźra 3 l20 000 EUR erejéig bejegyzett keretbiztosítéki je|zá|ogsog terheli (együtt, a

,,Teheľ''). Tulajdonos kijelenti, hogy valamennyi Teher az o 3476l8690-ed tulajdoni hźnyađát
terheli, és a társashźz a|apítást követően az ő nilajdonába kerülő társasházi külön tulajdonok -
köztük azlngat|an _társasházi külön lapjára kerül majd átjegyzésre' A Tulajdonos tájékoztatja
a Haszonélvezőt,hogy a hitelnyujtó bankok ahitelszerzódés megkötésekor fudomással bírtak a
jelen Szerződés 1.l pontjában részletesen ismertetett Kotelezettségvállalásľól, és a

ilI.

3.1,

Corvin Towers Kft
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Tervęzet

Haszonélvezo javára szóló jelen szerzodés szerinti haszoné|vezeti jog a|apitásához a
hitelszerződésben előzetesen hozzájárultak.

3.3. A Tulajdonos úgy nyilatkozik, hogy amennyiben a haszonélvezeti jog bejegyzéséhez a
jelzálogjogosultak vagy más személyek külon hozzájáru|ására lenne szükség, annak
beszerzésére és a Földhivata|hoztöľténő benyrijtásra kötelezettséget vállal.

3.4. A Tulajdonos jelen nyi|atkozatźwal a kivitelezőve| azonos szavatosságot vállal a HaszonéIvező
felé' hogy azIngat|an az épitési engedélynek megfelelően keri'ilt kivitelezésre.

IV. Egyéb kiitelezettségek

4'I. Haszonélvező kijelenti, hogy az Ingat.|ant megvizsgálta és az megfelel az |.| pont szerinti
Szerződésben kĺjrtilít szerkezetkész Epületrésznek, azaz a felmenő szerkezetei, homlokzati
kialakítása, teteje, tetőszigetelése, a tetőkert és az udvar kialakítás elkészült, és a Pľáteľ utcai
Altalános Iskolával történő, az előírásoknak megfelelő összeköttetés lehetősége a36374hrsz'
felől biaosítva lett.

4'f' Felek egyezően rögzítik, hogy azIngat|an a Tulajdonosok rendelkezésére á||ő 20|0' november
19. napján jogerőre emelkedett 08-|08l33lf0l0l0.05. számi hasznźiatbavételi engedélyben
foglaltak értelmében funkcióját tekintve jelenleg raktárnak minősül. Felek rögzítik továbbá,
hogy Haszonélvező az Ingat|ant tornateremként kívánja a jövőben használni, melynek
éľdekében Haszonélvezo, a Tu|ajdonos hozzájáru|ásával elvégezte a szükséges átalakítási
munkálatokat.

A Felek az egyérteLmÍĺség kedvéért rögzítlk, hogy a Haszonélvezo beruházásában létesült
burkolatok, gépészeti vezetékek, beľendezések és felszerelések a Haszonélvező tulaidonát
képezik.

Tulajdonos váI|a|ja, hogy a társasház bejegyzését kĺjvetően haladéktalanul gondoskodik az
Ingatlan rendeltetésének megfelelő módosításiáról és annak ingatlan-nyilvántaItási
bejegyeztetéséről.

A Tulajdonos a Felek és a Corvin Retail Kft. között 2010. szeptember 13' napján megköttitt és
jelen Szerződéshez másolatban 1. számú mellékletként csatolt megállapodásban foglaltaknak
megfelelően megerősíti, hogy

4.3

4.4

4.5.

Corvin Towers Kfr.
Tatar Tibor
ügyvezető

Budapest Fővaĺos V]II. kerulet Józsefuarosi
Önkormiĺnyzat
dr. Kocsis Máté

polgá'rmester

Ellenjegyzem:



Tervęzęt

a) az Ingat|an közmtíellátása a Práter utcai iskolából lett biztosíwa, igy a Haszoné|vező
konjzemi díjakat aTársasháznak nem köteles ťlzetni,

b) azIngat|an megközelítése, fenntartása, üzemeltetése és haszná|ata a Pľáter utcai iskolából
tcjrténik _ kivéve a trĺzoltási menekĺilési útvonalat -, így a Haszonélvezóttźlrsashźlzi közös
költség fizetési kötelezettség nem terheli, és

c) mindenkoľ bifosítja atársasház közös (szükség esetén kĺilön tulajdonri) éptiletrészeiben a
[onta[erem helyiség tűzvédelnti menekĺtlési úwonalát.

v. Zárő rendelkezések

5.l. A Felek vállalják, hogy a másik Fél indokolt kérésére a|áirnak, és egymásnak átadnak minden
olyan esetleges további dokumentumot, kiadnak bármely további jognyilatkozatot és
megtesznek minden olyan további intézkedést, amely sztikséges lehet a jelen Szerződésben
foglalt jogügylet teljesítéséhez, különösen a Haszonélvező haszoné|vezetijogának az ingat|an-
ny I|v źntartásba történő bejegyzéséhez.

5.2. A Felek a jelen Szerződés a|áírásáva| meghatalmazzäk a jelen Szerződés ellenjegyzésére a
Tulajdonos képviseletében dľ. Jabronka Roland üg1rvédet (dr. Jabronka Roland Üg1rvédi lľoda,
1082 Budapest, Futó u.47-53., VI. em') a Haszonélvező képviseletében pedig ['..] ügyvédet.
Felek meghata|mazzák továbbá dr. Jabronka Roland ügyvédet, hogy a jelen Szerződést az
illetékes ťo|dhivatalhoz benylijtsa és a Haszonélvezőhaszoné|vezetijogának bejegyzése során
az illetékes ftjldhivatalnál, mint a Felek jogi képviselóje eljárjon, azaz a Tulajdonost és a
Haszonélve zőt a bejegyzés során képviselj e.

5.3. Felek kijelentik, hogy jogi szemé|yek, szerződéskötési képességük kor|átozya nincs,
nyilatkozatukhoz semmiféle hatósági engedélyre, yagy harmadik személy hozzź|ára|ására nincs
szükség.

5.4. A jelen .Szerződésben nem szabä|yozott kérdésekben a Magyar Köaĺírsaság Polgári
Törvénykönyvéľől sző|ő 1959. évi IV. törvény, valamint azegyéb kapcsolódó rendelkezések az
irányadók.

Jelen Szerződést a Felek, mint akaľatukkal mindenben megegyezőt az alulírott helyen és napon,
jóváhagyő|ag a|áirták. A jelen szerzođés megkötéséhez a Jőzsefvárosi onkormányzat Képviseló
testülete .. száműhatározatźĺva|hozzáiáruIt.

Budapest,

Coľvin Toweľs Ingatlanfoľ ga|mazćl
Koľ|átolt Felelősségű Táľsaság, tulajdonos

képviseli: Tatár Tibor, ugyvezető

Ellenjegyzem:
Budapest,

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi
O n ko ľm á n y zat, Haszoné|v ező

képviseli: dľ. Kocsis Máté polgármesteľ

Ellenjegyzem:
Budapest,



MEGÁLLAPoDÁs

(a''Megállapodás'') amely létrejött

a CORVIN RETAIL Ingat|anťejlesztő és
Vagyonkezető Koľtátolt Feletősségíí Társaság
(székhely: 1l38 Budapest, Váci ut 778., 5.
emelet; cégsegyzékszáma: Cg.0l-09-886906;
adószĺma: 1405764|-2-41; statisztikai szímjele:
14057 641 -6820-l I 3-0 I ) ("Corvin Rerait");

a Coľvin Towers rngatlanfoľga|maző Koľtáto|t
Felelősségíi Tárcaság (székhely: 1082 Budapest,
Futó utca 47-53', 6. emelet; cégsegyzékszáma:
Cg. 0l-09-876520; ađőszáma: lstĺgul-z-ąl;
statisztikai számje|e: |3849867-,1012-1 13-01)
(''Corvin Toweľs'');

ELoZnmI.ľrEK

A. A Corvin Retail és a Corvin Towers közös
tulajdonát képezi a Budapest VIII. kerület
36374 és 36343/1 hrsz. a|aIl nyilvríntartott
ingatlanon felépített ''Coľvin Áfuium''
multifunkcionális éptiletegyüttes.

B. A Corvin Toweľs és a Corvin Retail
jogelődje, a Corvin office Kft. 2006.
szeptember 29-én a Budapest Fővríros VIII.Kertilet Józsefuárosi onkoľmránvzattal
(székhely: 1082 Budapest, Baross utóa 65-67.) (az''Onkoľmányzat,,) megkötött
szerződésben vái|a|t4 hogy a Corvin Átrium
részeként füldszint + emelet magasságig
megepít egy kb. l0.8 méter rnugu..ĺgň
szerkezetkész épületrészt, majd a CorvinAtriumľa vonatkozó ioserős
használatbavételi engedély ueszeňesét
kĺivető 30 napon belül az onkormánvzattal
szsrződést köĹ melyben 50 évľe szóló
haszonélvezeti jogot biztosít aZ
onkormlányzat javira az em|itett épületľész
tekintetében.

C. A fenti épiiletrész 583 m2 alapteľĺilette|
keľült kialakításľa a Budapest vlu. lĺerĺilet
36374 tlrsz. ingatlanon a Corvin Átrium
reszeként felépü|t épüIet 2. eme|etén (az
''EpÍiletľész''). Az épület tulajdonosai, a
Corvin Retail és a Corvin Towers az éptiletľe
vonatkozó j ogerős használatbavétel i erlgedély
megszeľzését követĺĺen társashánat fognak
állapítani Corvin Átrium 109 néven, melynek
1észét képezi majd ĺináIló he|yrajzi számon
bejegyzésre keľülő albetétként az tpů|etész.

AGREEMENT

(the ''Agľeement,') concluded by and among

CoRvIN RETAIL Ingat|anfejlesztő és
Vagyonkeze|ő Koľ|átolt Fe|elősség-ű Táľsaság
(registeľed addľess: Váci út 178., 5.h floo1 H-
1138 Budapes! Hungary; company registration
number: Cg.Ol -09-886906; tax number:
| 405'1 641 -2-4 I ; sratisrical code: 1 4057 64t _6g20_
1 13-0l ) (''Coľvin Retail'');

Corvin Towers Ingatlanfoľ ga|mazól Koľ|átolt
Felelősségíĺ Tárcaság (registered address: Futó
utca 47-53., 6th floor, H-I0g2 Budapest,

|{^qqlľ..company registration number: Cg' 01-
09-876520; tax number: |3849867-2-ąl..
statistical codę: 13849867-?012-t l3-01ĺ
(''Corvin Toweľs'');

PREAMBLES

A. Coľvin Retail and Corvin Toweľs ownjointly the multifunctional real pľopeľty
called ''Corvin Atľium,' and conshucted on

!h9 sites registeľed under plot nľ. Budapest,
8th District, 36374 and 36343/l

B. On September f9,2006 Corvin Office Kft.
(the lega| pľedecessor of Corvin Retail and

9oryin Towers) and the Municipalit5ł of
Budapest 8th Distľic| Jóżsefuáľos
(ľegistered address: Baross utca 65-67., H-
l_0!2 Budapes! Hungary) (rhe
''Munĺcipa|ity'') entered into an agreement
by which Corvin Office Kft. undertook to
construct as paľt of Corvin Átrium a unit up
to the level of gľound floor + lst flooľ with
an inteľna| height of 10.8 meters in a shell
and core status and then, within 30 days of
the date of obtaining a final o""upun"y
permit for Corvin Átrium, enteľ inio an
agreement wíth the Municipaliý to grant a
right of usufruct to the Municipalitylor 50
years in respect ofsuch unit.

C. The above refeľred unit has been constľucted
with an aľea of 583 sqm at the 2nd floor of
the building forming part of Corvin Átrium
and situated on the site ľegisterď under plot
nľ. Budapest 8.h district zsslą (the ''Unit'').
The owners of such building, í.e., Coľvin
Retail and Corvin Towers will ęstablish a
condominium in respect of the building with
a name Corvin Átrium l09 followirls the
obtaining of the final occupan"y p"''ňit of
Corvin Átľium. The Unit *ill ĺo"' pa't of
Corvin Átrium 109 Condominium under a



FENTIEKRE TEKINTETTEL Fetek az
aIábbiakban állapodnak meg:

1. A Corvin Toweľs és a Corvin Retai|
megállapodnak, hogy a Corvin Átrium 109
Tiáľsasház tu I aj donosait terfi e lő közös költség
fizetési kĺitelezettséget iryy fogjrák
meghatározni, hogy az onkormányzatot a
haszonélvezetébe keľiilő Épületrész
tekintetében kĺizös költség fizetési
kötelezettség ne teľhelje.

2' A Coľvin Towers és a Corvin Retail
megáIlapodnak, hory a Corvin Átľium 109
T źrsasházat érintő olyan épitészeti/mtiszaki
változtatĺĺsokat/ átatakitásokat nem haj tanak

Yég,", melyek akadályozhatjrĺk az
Epiiletrészhez a Corvin Atriumľa vonatkozó,
módosított jogerós építési engedély szerint
tartoző tŕizvédelmi menektilő útvonal'ak
hasmá|atát éslvagy akadályozhatjrák az
Épületľész toľnateremként tölténő
használatát'

3. A Corvin Towers és a Corvin Retail
megállapodnak, hogy jelen nregállapodásbóI
a javál.a származő jogokat az Onkormányzat
Felek minden további hozzájáru|ása vaw
engedélye nélktil közvetlenül érvényesítheti'

4. A jelen megá||apodás Ínagyar és angol
nyelven készült' A magyar és az ango| nyelvű
vá|tozat közötti báľmely eltérés esetén a
|nagy ar nyelvű v źůtozat az ir ány adő.

5. A Felek a jelen megállapodást _ elolvasás és
egyiittes éltelmezést kövętően mint
akaratukkal mindęnben megegyezőt,
helybenhagy ő|ag írtź/ľ- a|á.

CoRvIN RETAIL Ingatlanfej |esztő és
Vagyonkezelő Kft.

sepaľaÍe sub-plot nulnber.

Now' THERĐFORE, the Pa:ties heľeby agľee
as follorł's:

1. Corvin Rętail and Corvin Toweľs hereby
aglee to dęteľmine tlre colnmotl costs

tayment obligation of the owners of Colvin
Atľium 109 Condominium such that the
Municipaliý shall have no obligation to pay
ź}Í|y cornmon costs in respect of the Unit
encumbered with its ľight of usufruct'

2. Coľvin Retail and Corvin Towers hereby
agree that neitheľ of them will effect any
aĺchitectura| l technical alteration l
restľucturing in respect to Coruin Átľium
l09 Condominium which would hindeľ (i)
the use of the fire protection evacuation
ľoutes belonging to the Unit in accordance
with the amended building permit of Coľvin
Átľium and/or (i) the u'" ôĺ the Unit as a
gym.

3. Corvin Retail and Coľvin Toweľs hereby
agľee that the Municipaliý shall be entitled
to exercise the ľights gľanted to it by the
agľeement directly, without any futher
consent requiled from any of the Paľtięs.

4. This agľeement has been executęd in the
Hungaľian and English languages. In thę
event of any discľepancy between the
Hungarian and English versions, the
Hungarian version shall prevail.

5. Having read and jointly interpreted this
Agľeement, the Parties find it in full
accoľdance with their intentions and
executed it.

Corvĺn Toweľs Ingat|anfoľg a|maző Kift.

Aláírás / By:
Név /Name:
Tisztség / Title:

( \- \ {,
AIáíľás i By: '' {2*-- l ' r.-
Név / Name. ľloo'ľuta.
Tisztség / Title: managing directoľ

Paĺis, Septembeľ l3, 2010Párizs, 2010' Szeptembeľ l3'



Kęlt: 20l l. július 29.

( 1 ) coRvIN TowERs INGATLANFoRGALMAZo xonr-ÁľoLT FELELossocu
ľÁns'ą.sÁc

és

(2) coRvIN RETAIL INGATLAI\ĺFEJLESZTo Bs vn.cyoNKEzELo KoRLÁToLT
FELELoSsÉcu ľÁnsAsÁG

Módosításokkal Egységes S:erkezetbe Foglalt
TARSASHAZI ALAPTTo OKÍRÁT



TÁRsA sHÁ zI AL 
^P 

iTo oxrneľ

A JELEN ľÁnsa,srĺÁzl elapÍró oKIRAT (az ''Alapító okirat',) 20ll. július f9 -én,
Budapesten jött létre az alźŕbi felek között:

(l) Corvin Torľeľs Ingatlanfoľga|maző Korlátolt Fetetősségíí Táľsaság (székhely: l082
Budapest, Futó utca 47-53. 7. em.; Fővárosi Bíľóságnál, mint Cégbíróságlál
nyilvántartott cégegyzékszám: Cg. 01-09-816520; adószám: |3849867-f-42; statisaikai
számjel: 13849867-1012.113-0l, képviseli: Jabronka Roland meghatalmazott, amely
táľsaság jogutódja a Corvin-Atrium lrodák Ingatlanberuhazó Kft-nek)' mint
tulajdonostars (a továbbiakban a ''Tulajdonostáľs I.'') és

(2) coRvIN RETAIL Ingatlanfej|esztő és Vagyonkeze|ő Koľláto|t Fele|ősségű
Társaság (székhely: l138 Budapest, Váci iŃ |.78., 5. em; Fővárosi Bíróságnál, mint
Cégbíróságnál nyilvantartott cégjegyzékszam: Cg. 0l-09-886906; adőszám: |405"764I-2-
4l; statisztikai számjel: |4057641-7020-1l3-0l; képviseli: Kertai Zsolt meghatalmazott)
mint tulajdonostáľs (a továbbiakban '' Tulajdonostárs II.'')

(a továbbiakban egytittesen''Tu|ajdonostársak'')

ame|y a Tulajdonostársak között 2008. januar 2|. napján létrejött és 2010. október 1. napjan
kiegészített elo-tarsashrízn:lajdont aiapító okirat rendelkezéseinek módosításait erységes
szerkezetbe foglaltan tarta|mazza az alábbjak szerint:

DEFINÍCIoK És nnľnLMEzEs

Az alábbifogalmak azAlapító okíratban az aldbbi meghattíľo1ósokkal szeľepelnek:

''Épü|et'' a Telken az Építési Engedély alapján épített' nem lakóház céljára fejlesztett
kereskedelmi és irodaépüiet, melynek teljes területe74.7|3 m2 + 346,24 m2 tetőkert és terasz;

''Epítésügyi Hatóság'' az onkoľmányzat Építésti gyi osnźt.ya;

''Építési EngedéIy'' az Építésrigyi Hatóság által 08-1203 ĺ3gĺ20O7 szárn alatt 2007' jrilius 3-án
kiadott, és f007 'július 23-én jogerőľe emelkedett építési engedély;

''sZMsZ,' a TáľsashĺŁ aTrársasházi Törvény 13. és 14. $ szerint elkészítendő és jóváhagyandó
szervezeti és műkĺjdési szabályzaÍa;

.'Polgáľi Tiiľvénykönyv'' a többször módosított Magyaľ Polgari Törvénykönywő| szó|ó l959.
évi IV. törvény;

''Közös Tulajdonú Ingat|an'' a Társasház a jelen Alapító okirat 3'1 pontjában meghatiíľozott
azon része, mely a Tulajdonostársak osztatlan közös tulajdona a 3'2 pontban meghatározott
aránvbalr:

ĺ/
.Y;. .: ( '.rV.l ,,,): '^ĺÍ.A|'.J,l łe

.-.........'...... ! ....'.....i...łĺĺ../'.
CORVIN RET.Ą'IL Kĺ..

Keĺni ZsoIt
mcQharalr'azoĺr

Coĺ'ifi|.ő.ŕcrs Kft.
Jabrgłł{'n Roland
med'haľaImtott

El!cnicur,zó. üłĺr'ćd'''..-
i:;]d :j.Jc.T'í, ĺ.':rs.ił:'.i. aj:S' u 37. lU



''Társasház'' az ÉpĹiletre vonatkozóan a Corvin Át.ium l09 név alatt, a jelenAlapító okirattal
létrehozott táľsashaz;

''Táľsasházi Ttirvény'' a többször módosított társasházakót szóló 2003. évi CXXXIII- ttirvény;

''Rendelet'' az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1991. éYl CXLI' törvény végĺehajt.ásáról szó|ó
|09/1999 (XII. 29.) FVM ľendelet;

,,Klzárő|agosan Haszná|t Bevásáľlóközpont-terület.' a Kozös Tulajdonú Ingatlan alábbi részei
és a Kereskedelmi Homlokzat

Szint Alaprajzi
szám

Megnevezés TerĹilet

ĺmf /
-4 szint XIV Lépcsóház f4,f5

XV LIFT 6,76
XVI Előtér 7,28

-3 szint XiV Lépcsóház )4 )5

XX Előtér 7,48

XXI Előtér 15,81

XXI Előtér 8,78

XXIII LIFT 7,f8
.f színt XN Lépcsőház

XV LIFT
XXry LIFT |f,48
XXXI Előtér 7,46

XXXII Előtér 36,42

XXXIII Előtér 30,'14

-l szint XIv Lépcsőháa 24,66

XV LIFT
XXIV LIFT
XXXVII Előtér 7,46

CXVI Közlekedo 149,35

Fĺildszint XIV Lépcsőház f4,14
XV LIFT
XXIV LIFľ
XLIII Előtér 7,39

řLIV Szélfogó 43,43

coRv]N RE.TJ\II, KÍt'
Keĺni Zsolt

mcglraraltlazĺrĺr

Coĺ.i,ń l,orvcrs Kfr.
Jabgrŕll{a lloland
męhaĺalmzott

Ái].g:ĺ i il],.i :łjj'2{ j



XLV Fo]dszinti Passzázs 942,41

l. emelet XIV Lépcsőhaz 24,25

xv LIFT
XXIV LIFT
LVI . Előtér 7,28

2. emelet XIV Lépcsőhaz ?4,',71

XV LIFT
XXIV LIFT
LXU Előtér 28,12

LXIII Tetó ken 792,34

3. emelet XIV Lépcsőhráz 26,68

XV LIFT
XXIv LIFT

4. emelet XIV Lépcsőház 27,29

5. emelet xry Lépcsőház f't,52
LXXVII Tető 401,8?

LXXVM Tetó 578,01

6. emelet LXXXII Tető 196,',7

''Kizáľólagosan HasznáIt lrodateľiilet'' a K<jzös Tu|ajdonú Ingatlan alábbi részei és az Irodai
Homlokzat:

21,42

i]2ó ]Jcĺl;ł*'ĺ, jíis:,.l:ls i:b. u 3?-



-3 szint IV Lépcsőhaz 18,99

V LIFT

x Lépcsőhaz

XI Lépcsőház 19,01

xvil Elótér 3,17

XVIII Elotér 20,84

XIX E]ótér ?n5

-f szint IV Lépcsi5hźz 18,99

V LIFT
IX Lépcsoház ))5

XI Lépcsohaz 19,01

XXV Előtér 3,1'l

XXVI Előtér 17,85

XXVII Előtér f2,35

XXVIII Előtér f4,84

XXIX Előtér 3,05

XXX Előtér 12,11

i szint IV Lépcsohaz 18,99

V LIFT
x Lépcsőhźĺz f2,5

XI Lépcsőhaz 19,01

XXXIV Előtér 3,17

XXXV Előtér 9,39

XXXVI Előtér 3,05

Földszint IV Lépcst5hőu 16,2

LIFT
x Lépcsőhaz )^'75

XI Lépcsőház 18,9

XXXVIII Előtéĺ 12,6

XXXIX Előtér 1f,17

XL Lépcsőház 76,2

XLI Előtér f0,84

XLII Előtér 3,05

l. emelet 1V Lépcsöház 19,01

LIFT
/ ĺ \,ĺ.,;

V-.::-
COR\/IN R-E.j'ÄIL Kĺr.

Keĺrai Z"^olt

neuhrrllmrzorr

Con.íf.oýĺs KÍl'
.|rbĺ9ílplloland
mcqhatalrnuott

tjllcn1egt'zĺi üg5.ćd

I)2ś Ülcapest, líjsi j.iros.uj:b. u 37. Ĺ{,,]4



IX Lépcsőház 24,87

XI Lépcsőház 19,01

XLVII Lépcsőhaz 19,01

XLVTII Elótér 3,17

XLIX Előtér 13,41

L Elótér 1f,77

LI Elotéľ 3,1'7

LiI Elötér 7r8

LiII Előtér 5,57

LTV Elótér 72,77

LV Előtér 3,05

2- emelet IV Lépcsőház 19,01

V LIFT
x Lépcsőhaz 24,87

XI Lépcsőház 18,9

LVII Lépcsőház 19,01

LVIII Előtér 2,94

LIx Előtér J,] I

LX Előtér 9,41

CXVIil Tetőkert 186,r8

cxx Tetőken 165,00

CXX Tetőkert 145,15

3. emelet Iv Lépcsőhaz 19,01

V LIFT
x Lépcsohaz 24,81

XI Lépcsőhaz f0,5

LXI Lépcsőhaz 19,01

CVII Előtér 3,17

CVIII Előtér 20,64

LXIV Előtér 13,48
. LXV Előtér 28,34

LXV] Előtér 3,05

4. emelet IV Lépcsőhráz 19,01

V LIFT
x Lépcsőház 24,87

/, XI Lépcsőház 19,01

.-....i,..1... L-rí'=.....\ J...\.y...'..l.7/. !(.'}'.ł, Ĺ\
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LXVIIl

l7,l g

CXXUII 105,41

XXXIV

EllcnI eryz ô': ĺ 9'ĺ.śd
ĺ125 Duĺ:iľ<* ll'ss -:łĺ.s zi:b' n 37. Ľ!



LXXXV Tető 796,'l

LXXXVI Előtér 3,17

LXXXVil Tető 225,99

LXXXVIII Tető 1083,19

LXXXIX Elötér 21,51

XC Előtér 3,71

8. emęlet XCIII Tető 167,14

XCIV Tető t50,19
xcv Tető 214,14
XCVI Tető r64,12

''A|aprajz,' az Epület Mnklerné Ftiry Klara, építőmérnök, ingatlanrendező Íbldmérő mémok
(l116 Budapest, Kővirág sor 7|') áltď a Hasznźůatbavételi Engedéllyel jóváhagyott
megvalósulasi dokumentáció ďapján 20ll. jrilius l5-én készített szintenkénti a\aprajza, me|y a
je|en Atapító okírathoz 1. sz' Mellékletként keľĺil csatolásra;

''Földhivatal'' a Budapesti l. számú Körzeti Földhivatal;

''Onkormányzat,, aBudapest Főváros VIII. Kertilet Józsefuárosi onkormányzat;

.'Használatbavételi Engedély'' az Épület befejezésekor az Epitett Környezet A|akítasáról és
Véde|méľől szó|ó ]997. évi LXXVIII' törvény 44. s (l) bekezdésének megfelelően a 08-
1a8/33/2010 hattrozatszźllĺl a|att kiadásra került jogerős és végrehajtható végleges
hasmálatbavételi engedély;

''Iľodaépület,, az a|ábbi helyiségek, a 4-2 pontban meghatározott terület és a Külön Tulajdonli
Irodai Parkoló:

Raktár a -4. szinten

Raktrár a -4. szinten

RaktĺáI a -4. szinten

36374/0lAl1'l

36314101A122 Lobbv a ľoldszinten

36374t0tA/23

CoRvIN RE ľ/\]L K
Kcĺrai Zsolt



24 3637410/N24 Lobbv a ftĺldszinten 135

28 36374ĺ0/Nf\ Irodacsopoĺt a II
emeleten

606

29 36374t0/Nf9 Irodacsopoŕ a II.
emeleten

710

30 363',7410/N30 Hoközpont a II. emeleten 79

JI 36374/0tN3r Raktaľ a II. emeleten 583

JJ 363',74101N33
Irodacsoport a III.
emeleten

602

34 36374ĺ0lN34 Iľodacsoport a III.
emeleten

1)',)

35 363,74ĺ0/Al35
Irodacsoport a IV.
emeleten 1339

36 36314/0lA/36
Irodacsopoĺt a IV'
emeleten

576

37 36374ĺ0/N3,7
Iľodacsoport a IV.
emeleten

694

38 36374t0tA/38
Irodacsoport az V.
emeleten t375

39 36374/01N39
Irodacsoport az V.
emeleten s11

40 36374101N40
Irodacsopoľt az V.
emeleten

515

4l 363,74ĺ0ĺN41
Irodacsopofi a VI.
emeleten 1268

ÁĄ 363"t410/N42
Irodacsoport a VI.
emeleten 512

A'+) 363',74101A143
Iľodacsoport a VI.
emeleten

533

44 36314/Ü/N44 Gépeszet a VII. eme|eten 83

45 36314/01N45 Gépészet a VII.. emeleten 99

46 36374t0tN46 Gépészet a VII. emeleten ,13

47 36314/0/N47 Gépészet a VII. emeleten 95

ossz€sen: 19748

,'Irodai Hom|okzat', a Társashaz homlokzatának az aľésze, amelyet a Tulajdonostárs I. hasaál a

Kizáról agosan HasznáIt lrodaterĺi|et részeként;

''Fö|dszinti a csatolt Alaprajzon a
Haszlált Bevásárlókö:

ťoldszinten XLV számmal jelö|t passzÁzs terüle!
mely a Kí let része, mely közhasznä|atra a nap f4



órájában és a hét 7 napjźn nyitva áll a Rév 8 Zrt., 1orvin Zrt. és az onkormanyzaÍ' közott 2004.
december l5-én a befektetésiterĺilet kiterjesaése tárgyában létrejött megállapodasnak, valamint a
Tulajdonostárs II., a TulajdonosÍárs i. es az onkormányzat között 20l0' jrinius 30' napjan létrejött
Köáasmálatba Adásról Szóló Megállapodasnak megfelelően;

''Telek'' a Földhivatalnál a Budapest 36374 helyrajzi sámon bejegyzett, természetben a
Budapest, VIII' kerület Kisfaludy u. 32-38. szám alatt található ingat|an;

'.Kereskedelmĺ Homlokzat'' a Társashaz homlokzatĺának az a része, melyet kizárólag a
Tulajdonostárs lI. haszrál aKizźró|agosan Haszrrált Bevásárlókĺjzpont-terület részeként;

''Tetőkert'' a Társashĺĺz második emeletén ta|álható, a csatolt Alapľajzon LXIII szimmal jelölt
79f,34 m2 alapterĺiletű tetőkert

''Külön Tllajdonú Ingatlan'' az a|ábbi ingatlanok, melyek megfele|nek a Bevásárlóközpontnak
és az lrodaépületnek, melyek azadoltTulajdonostars kizárólagos tulajdonában vannak:

Helyľajzi szám

36374/0/N2 Raktáľ a -4. szinten

36374/0/Al3 Raktár a -4. szinten

36374/0/N4 Raktar a -4. szinten

36374/0ĺN5 Teľemgarázs a -3. szinten

3637410/Al6 Raktar a -3. szinten

363?4/0/N7 Raktrár a -3. szinten

Raktáľ a -3. szinten

Teremgarázs a -2. szinten

36314101N10 Raktár a-2. szinten

36374/0lNr1 Raktár a -2. szinten

Lifr. a -f. szinten

36374t0tNt3

36314101A114 Mosdó a -2. szinten



363.14/0ĺN|5 Közlekedő a -2. szinten

36314/0/Nl6 Te|efonközpont a -2. szinten

3ű74lalAl|7 Telefonkozpont a -2 szinten

36374t0tAlr8
Keľeskedelmi létesítménv a
-1 színten

3637410/Al19

36374/0/N20

363'.14/0/Anl
Kereskedelmi |étesítménv a
földszinten

36374/0/N23 Szélfogó a ftjldszinten

36374/0/N25 Kereskedelmi létesítménv az
l. emeleten
Vendéglátó létesítmény a iI..
emeleten

Kaz,źnhźn a II. emeleten.

Irodacsopoĺt a II. emeleten

Irodacsoport a II. emeleten

Hőkozpont a II. emeleten

RaktáraII..emeleten

Gépészet a III. eme]eten

36374101A/33 lrodacsopoľt a III' emeleten

36374101At34 Irodacsoport a III. emeleten

363',14t0/N3s Irodacsoport a IV. emeleten

3637410/N36 Irodacsopoľt a IV. eme|eten

36374t0/N3',1 Irodacsoport a IV. eme|etęn

3637410/N38 Irodacsoport az V. emeleten

coR\'IN REIä]LKft.
Kcrtai 7.solt



39 36374/01N39 Iľodacsoport az V. emeleten 51r

40 3631410/N40 Irodacsoport az V. emeleten 515

41 3637410/N41 Irodacsoport a VI. emeleten 1268

42 3637410/N42 Irodacsoport a VI. emeleten 5t2

43 3$74ĺa/N43 Irodacsoport a VI. emeleten 533

44 363.14ĺ0lA/44 Gépészet a VII. emeleten 83

45 3637410/N45 Gépészet a VII.. emeleten 99

46 3637410/N46 Gépészet a VII. emeleten IJ

47 3637410/N47 Gépészet a VII. eme|eten 95

osszesen: 64226

''Külłin T[lajdonú Parkoló'' a Külön Tulajdonú lrodai Paľkoló és a Külön Tulajdonú
Kereskedelmi Parkoló eryĺittesen;

''KüIön Tulajdonú Irodai Parkoló'' a 36374/0/N1 heiyrajzi számon bejegyzésre keriilo
trársashrázi albetét, mely az Alaprajzon -4 szinten 1 szammal jelzett helyiség;

''Küliin T[|ajdonú Kereskedelmi Parkoló'' a36374/0lN5 helyrajzi számon bejegyzésre keriilő
tarsashazi albetét, mely az Aiaprajzon -3 szinten 5. szźmma| jelzett és a 36374/0lN9 heIyrajzi
számon bejegyzésre keriiló táľsashazi albetét, me|y az Alaprajzon -2 szinten 9. számmal je|zett
helyiség;

''BevásáľIĺíközpont'' azalábbi helyiségek és a Külön Tulajdonú Kereskedelmi Paľkoló:

Srsz He|yrajzi szárn Elhelvezkedés
Alapteľület

lm-l

5 36374ĺ0/Al5 Teremgarázs a -3. szinten 8137

6 36374101A16 Raktáľ a -3. szinten 49

36374101A/l Raktár a -3. szintęn 140

8 36374l0/Aĺ8 Raktáľ a -3. szinten 183

9 363't4l0lAt9 Teremgarázs a .2. szinten 8054

10 36374/01N10 Raktár a -2. szinten 49

coRV]N RE.IäIL Kft.
Kertai Zsolr
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I.

1.1

ll 363'7410/Ntr Raktar a -2. szinten 139

t2 36374l0lAllZ Lift a -f. szinten 11

l3 36314/0ĺN13 Kapcsotóhelyiség -2. szinten 130

14 36374101Nt4 Mosdó a -2. szinten 9

l5 36374101N15 Közlekedő a -f. szinten 23

16 36374/0lAlr6 Telefonkrizpont a -2. szinten 33

l8 36374ĺ0/A/18
Keľeskedelmi létesítménv a -
1 szinten

8965

19 36374l0ĺN19 Trafó a -] szinten 9l

zo 36374/0lNfÜ Elektromos kapcsolóhelyiség
a -l szinten

31

2l 36374/0/NZl Kereskedelmi létesítménv a
ft)ldszinten

615s

.L) 36374/0/Alzs
Kereskedelmi létesítménv az
l. emeleten

74ĺ5

26 36374/0lA/f6
Vendéglátó létesítmény a II.
emeleten

3646

3631410/A127 Kazanház a II. emel eten. 99

36374/0lN3f Gépészet a III' emeleten 1119

osszesen: 44478

NYILATKOZAT TARSASHAZ ALAPITASAROL

Hivatkozva a Taľsashazi Törvény 7. $ (l) bekezdésére a Tulajdonostársak ezennel
nyilatkoznak arľő|, hogy a Társashaz előzetes alapításának ténye az ingatlan-
nyilvántartásban f0|466/2/2008 számon feljegyzésre került a Telek vonatkozásában.
Hivatkozva a Társashazi Törvény 7. $ (3) bekezdésére a Felek kijelentik, hogy az Építesi
Engedéllyel jóváhagyott teľvek és a Használatbavétęli Engedéllyel jóvrĺhagyott
megvalósulási dokumentáció közötti eltéréseket a 2008. januĺár fl. napján ke|t elő-
társashĺĺztulajdont alapító okirat jelen Alapító okiratba foglalt módosításával átvezették
és ezennel kérik az Epület vonatkozásában kiadott Hasmá|atbavéte1i Engedély, a jelen
Alapító okirat és az Alaprajz a|apján a Társashaz ingatlan-nyilvantaltasba töľténő
bejegyzését a Tarsashrízi Törvény 5. $ (l) bekezdése, valamínt a Polgáľi Törvénykönyv
149. $ (l) bekezdése alapján.

ÁI,ľĺ,I,ÁľoS RENDELKEZEsEK Á. TULAJDoNJoGRoLil.

2.1 A Telek és az Epület 3.l pontban meghatározott részei (és annak berendezései), valamint
az Épület egyéby'}.2 pontban megnevezett vagy meg nem nevezett, a Krilön Tu|ajdonú

//



Ingatlanhoz nem tartozó részei a Tulajdonostarsak Közös Tulajdonú Ingatlanát képezik a
3.2 pontban meghaťározott aľányban' A Tulajdonostársak használati joggal rendelkeznek
a Közös Tulajdonú Ingatlanra vonatkozóan, kivéve a Kizrárólagosan Hasmált
Bevásarlóközpont.területet mely a Tulajdonostars ll-nek a kizárő|agos hasmálatában
van, valamint a Kizárőlagosan Használt lľodatertiletet, mely a Tu|ajdonostárs l.nek a
kizaľólagos hasmá|atában van. Az Épület IV. fejezetben meghatarozott teruletei az egyes
Tulajdonostársak Külön Tulajdonú Ingatlanai. A Tulajdonostársak Közös Tulajdonú
Ingat|annal kapcsolatos tulajdonosi jogait és kotelezettségeit a Társashźz gyakoro|1a.

2.2 Az (i) Épület külső szerkezete és annak fő szerkezeti elemei; (ii) az épületgépészeti
berendezések; (iii) az Épulet szerkezetének részét képeai teszĺilétet; 1ĺu; ř.Épület
biztonságát szolgáló késziilékek és a3.1.2 pont XCV-CVI bekezdéseiben felsorolt tételek
valamint a Tetokert, a Földszinti Pą55záz3, a Hulladéktaro|ó Udvar, a Ttzje|ző és
Sprinkler rendszer, a kozmÍi és távköz|ési vezetékek a Telekhatár és az egyedi mérők
közotti részek kivételével, az Alapító okírat elidegenítési jogot biaosít a
Tu|ajdonostáľsak részére a Közös Tulajdonú Ingatlanra vonatkozóan ,Ila az Épulet Közös
Tulajdonú Ingatlanjrának adott része önálló társasházi atbetétté alakítható át. Ezenjogukď
a Tulajdonostiírsak kizÄrőlag a Társasház közryűlésén keresztül, az SZMSZ-\ę1
meghatiírozott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolhatják, valamennyi tulajdoni
hányad kétharmados többségével rendelkező Tulajdonostiírsak igen szaYazataalapján.

z.3 A Tulajdonostársak a Telek és az Épület és a Tulajdonostársak Külon Tulajdonú
' Ingatlanainak, valamint Közös Tulajdonú Ingatlanuk tu}ajdonjogara vonatkozó be|ső

jogviszonyára a jelen Alapító okirat az irányadó' A Társashaz miiködésével kapcsolatos
egyéb szabályokĺa a jelen A|apító okirat 8'1 pontjának megfelelően az SZMSZ az
irányadó.

ilI. Kozos TULAJDoNÚ ĺľcaľla.ľ
3.l Az alábbi tételek a Tulajdonostársak osztatlan közös tulajdonát képezik a Közös

Tulajdonú Ingatlanban a 3.2 pont szerinti arĺĺnyoknak megfelelően fennálló, de Külön
Tulaj donú Ingatlanokho Z taÍtoző tulaj doni hányadként.

3. I .1 A Telek, melynek alaptenilete 8.690 m2.

3.I.f Az Épulet

Az Épiilet alábbi területei közös tulajdonban źt\|nak azAlaprajzon szerep|ö jelölések szeńnt:

-4. PINCESZINTI KoZoS TERÜLETEK:

A|aprajzi szärn Megnevezés Terület
/mf /

II Rámpák 101,64
'71,69

III Sprĺnkler taľtály 5)'7')

107,89
,/ 
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46,03

IV Lépcsohaz 18,99

V LIFT 36,96

VI Előtér 3,17

VIĺ Előtér 21,4f

VIII Előtér f2,35

IX Lépcsőház f2,5

X Előtéľ 20,84

XI Lépcsőház 19,01

XII Elótér 3,05

XtII Előtér f2,01

XV LIFT 6,16

XVI EIőtér 7,28

XIv Lépcsöhaz 24,25

XCVII Akna 8,95

XCVIII Akna q)4
XCIX Akna 141L11 I

C Akna 13,26

CI Akna 17,39

CII Akna 2,99

CIII Akna 25,f'7

CIV Akna 1,88

cv Akna Lr/')
cvI Akna 54,35

CVII Akna 9,73

CVIII Akna 5,28

CIX Akna 6,5

CX Akna 4t,85
CXI Akna I 1,13

CXII Akna 2,43

CXIIl Akna 1,47

Osszesen:

-3. PINCESZINTI KoZoS TERÜLETEK:

822,80 m

II Rámpák 176,73

r 90,86

IV Lépcsőhaz 18,99

/l ŕ_T:z|'
CoR\'lN l(IlTlł'IL Kfľ.

Keĺtĺi Zsolľ
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L]FT

IX Lépcsoház ))5
XI Lépcsőház r9.01

XIV Lépcsohaz f4,f5

XVI Sprínkler ďközpont 58,f4

XVi] Előtér 3,17

xuI ElÖtér f0,84

XIX E|őtér 3,05

XX E|ótér 7,48

XXI Előtér I 5,81

XXIT Előtél 8,78

XXIII LIFT 7,28

CXIv Akna 11,14

CXV Akna 15,36

603,49Osszesen:

-2. PINCESZINTI KoZoS TERÜLETEK:

A|aprajzi szálm Megnevezés Terület

ĺ m2l
II Rámpák 116,73

190,86

IV Lépcsőhráz 18,99

\/ LIFT

IX LépcsőhŁ ))s
XI Lépcsőhaz 19,01

XIV Lépcsőhaz 24,25

XV LIFT

XXIv LIFT 12,48

XXV Előtér 3,1'l

XXVI Előtér 17,85

XXVII Előtér f2,35

XXVIII Előtér 20,84

XXIx E|őtér 3,05

XXX Elötér 12,'11

xxxt / Előtér 7,46
, ĺ1.i
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XXXII Előtér 36,42

XXXIII Előtér 30,74

-l. PINCESZINTI KoZoS TERÜLETEK:

Osszesen:

FoLDSZINTI KoZoS TERÜLETEK:

619.41m2

625,14 m2

Alaprajziszám Megrevezés Teľiilet
ĺm2 /

II Rámpak 176,71

I 90,85

IV Lépcs(ĺház 18,99

V LIFT
x Lépcsóház 22,5

XI Lépcsőhaz 19,01

XIV Lépcsóhaz f4,66

XV LIFT

XXIv LIFT

XXXIv E]őtér 1 1-7

XXXV Előtéľ 9,39

XXXVI Elötér 3,05

XXXVII Elótér 7,46

CXVI Közlekedo 149,35



Grázfogadó helyiség

1257.46mf

EMELETI Kozos TERÜLETEK:

()sszesen: ĺ78,0| m2

A|aprajzi szám Megnevezés Tertilet

lm2 /

IV Lépcsőhaz 19,0.l

V LIFT

iX Lépcsoház' f4,87

XI Lépcsőhráz 19,01

XIV Lépcsőhźz 24,f5

XV LIFT

XXIV L]FT

XLVII Lépcsóhaz 19,01

XLVIII Előtér 3,77

XLIX Előtér 13,47

Előtér 12,77

LI Előtér ? l',l

LII Előtér 7,8

LIII Előtér

LIV E]őtéľ 12,'71

LV Előtér ?n5

LVI Előtér 7,28

CXVI Akna |,42

CXVII Akna



Il. EMELETI KoiÖS ľÉnÜĺ-pľÉk]

Osszesen:

EMELETI KoZoS TERÜLETEK:

1438,81 m2

A|aprĄzi szźnl Megnevezés Teľület
ĺm2l

IV Lépcsőhaz 19,01

V LIFT
x Lépcsőház 24,81

XI Lépcsoház I8,9

XIV Lépcsőház 24,7r

XV LIFT
XXIV LIFT

LVII Lépcsőhaz 19,01

LVIII Előtéľ 2,94

LIX Előtér 3,17

LX Elótér 9,47

LXII Előtér 28,12

LXIII Tetőkert 792,34
CXVIII Tetőkeľt 1 86,1 8

CXIX Tetőkert 165,00

CXX Tetőkert 145,1 5



LXV E|őtéľ 28,34

LXVI Előtér 3,05

Osszesen:

IV. EMELETI KoZoS TERÜLETEK;

Osszesen:

V. EMELETIKÖZoSTERÜLETEK:

181,92 m2

633,54 m2

A|aprajzi szám Megnevezés Teľület
lmf /

IV Lépcsőhaz 19,01

LIFT
x Lépcsohaz 24,8'l

XI Lépcsőhĺáz 19,01

XIV Lépcsőhráz 27,29

LXI Lépcsőhríz 19,01

LXVII Előtér 3,17

LXVIII Elotér 1 1',7

LXIX Előtér 19,41

LXX Elótér 3,05

CXXI Terasz l7,l 8

CXXII Tetőkert 455,30

CXXIII Tetőkęrt f3,07

AIaprajzi szźľĺ' Megnevezés Teľület

ĺm2 /
Iv Lépcsőhaz 19,01

LIFT
x Lépcsöhaz f8,77
XI Lépcsőhaz 19,01

XIV Lépcsőhaz )7 S)

LViI] Lépcsőhaz 19,01

LXXI Tető 569,4

LXXII Előtér 3,17

LXXilI Előtéĺ 3,17

LXXIV Előtér 19,96

LXXV Etőtér 3,05

LXXVI Tető 401,8'l

LXX/Vil Teto 578"01

,- ^/)..' "/'t.
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CXXIv Terasz 40,22

CXXV Tetőkert ó3,01

CXXVI Tetőkert 82,lf
CXXVII Terasz l'1,00

Osszesen:

VI. EMELETI KoZoS TERÜLETEK:

Osszescn:

VI]. EMELETI KOZOS TERULETEK:

1954.30 m2

413,36 m2

Alaprajzí szám Megnevezés Terü1et

/m2/
IV Lépcsőhráz 19,01

LiFT
x Lépcsőhláz 24,8'7

XI Lépcsőhráz 19,01

LXI Lépcsőhaz 19,01

LXXVIII EIótér 3,ll
LXXIX Előtér 3,\'7

LXXX Előtéľ 19,96

LXXXI Elotér 3,05

LXXXII Tető 196,7

CXXVIil Terasz 105,41

Alaprajziszám Megnevezés Terület

/mf /

IV Lépcsőhaz 18,9

IX Lépcsőhźz f4,87
XI Lépcsőhaz 18,9

LXI LépcsőhrŁ 18,9

LXXXIII Előtér 3,1',7

LXXXIV Tető 442,08

LXXXV Tető 196,7

LXXXVI Előtér 3,I'T

LXXXVII Tető ))\ 9q

LXXXVIil Tető 1 083,1 9

LXXXIX Előtéľ 21,5'l

XC Előtér ą 1,|



VIII. EMELETI KoZoS TERÜLETEK:

XCV.
XCVI.
XCVII.
XCVilI.

XCIX.
c.
cI.
CII.

CIII.
CIV.

CV.
CV].

Alapľajzi szám Megnevezés Terület

/mf I

XCI Tető 167,14

XCII Tető 1 50,1 9

XCilI Tetö f\4,14
XCIV Tető l64,lf

Osszesen: 695,59 m2

Alapozás és teherhordó falak, áthidalók, pillérek, rámpák szerkezetei
Födémszerkezetek a burkolatok nélkĹil.
Tetőszerkezetek és héjazatok, lapostetó szigetelések
Közös tertiletek, és helyiségek felületképzése, nyílászírói és
berendezési tárgyai
Homlokzatok, homl okzati nyílászárók
Eptiletbádogos és lakatosszerkezetek
Lépcsok, behaj tók szerkezetei a burkolatokkal
Yiz és csatorna alapvezetékek a külön tulajdoni illetőségek
|eágazźsáig, ejtővezetékek, közös vizőrźk.
Gáz-alapv ezetékek, gaz.felszállóvezetékek a külön tulajdoni illetőségek mérojéig
Méretlen elektromos fővezetékek a külön tulajdoni illetőségek árammérő őrájáig,
fóbi aosítók, bi aos ítók, ép ületvi 1 ágítasi hálózat, vészvi l ágítás i hóiőzat
Személyfelvonók és berendezéseik
Kozponti sze|lőző éstíiĄe|ző berendezések, tűzcsapok, tunvízhá|őzat,tťr;gáIJő
kapuk és bęrendezeseik, Sprinkler rendszeľ

3'l.3 A fentieken kívüI minden olyan épületelem, szerkezet és berendezés, mely bar
kifejezetten nem került fent felsoro|ásrą nem képez kü|ön tulajdont, a
Tulajdonostársak közĺis tulajdonában van, azza|,hogy az Epület külsó szeľkezete,
épĹi]etgépészeti berendezései és a szerkezet részét képezo vagy az Épĺilet
szerkezeti stabilitásának biztonságát szolgáló késztjlékek a K<jzös Tulajdonú
Ingatlanhoz tartoaak még akkor is, ha ezek bármelyike a Külön Tulajdonú
Ingatlanokban található. Az Epü|et minden eleme, kiegészítője, berendezése,
késztiléke és tulajdona, mely csak bizonyos Ki.ilön Tulajdonri Ingatlanokat
szolgáI, az adott Kü|ön Tulajdonú Ingatlan Tulajdonostársának kizrírólagos
használatában van.

A Közös Tulajdonú Ingatlanban fennálló tulajdoni aľányok a következők:3.2



-4. szinten

2 36374ĺolN2 Raktĺáĺ a.4.
szinten 39 6

a
J 36314/0/N3 Raktar a -4.

szinten tf6 f0

4 363't410/N4 Raktár a.4.
szinten t7t )1

5 36314ĺ0ĺN5 TeremgarĺŁs a -3.
szinten 8137 Lf66

6 363'74/0/At6
Raktĺár a -3.
szinten 49 8

36374/0/A/7
Raktar a -3.
szinten 140 ))

8 36314l0ĺA/8
Raktáľ a -3.
szinten 183 28

9 363'7410/A/9
Teremgaĺázs a-2,
szinten 8054 t2s4

l0 36374ĺ0|N10 Ralĺ:tĺĺr a -2.
szinten 49 8

l1 36374/0/N11 Raktáĺ a -2'
szinten 139 )J

T2 36314/0/Al12 Lift. a-2. szinten 11 .,

IJ 36314/0ĺN13
Elektromos
kapcsoló helyíség
-2. sżnten

130 20

14 36374ĺ0/N1Ą Mosdó a -2.
szinten 9 I

l5 36374/0/1J1s
Köáekedó a -2.
szinten 23 4

t6 36374/0/Nt6 Telefonközpont a
-2. szinten 33 5

17 3$74ĺa/A/11 Telefonközpont a
-2 szinten 28 4

t8 36374/0/N18
Kereskedelmi
létesítmény a -l
szinten

8965 1396

l9 3631410/Al19 Trafó a.1 szinten 9t t4

20 363'7410/A/20

Elektromos
kapcso|ó helyiség
a -l szinten
szinten

3t 5

zl 36374101A/21
Kereskedelmi
létesítmény a
foldszinten

ó155 9s8
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Szélfogó a
ftildszinten

36374/0tN24

363.14/0ĺN25
Kereskedelmi
létesítmény az l.
emeleten

3637410/N26
Vendéglátó
|étesítmény a II.
emeleten

363't4l0tNf7

363,74ĺ0/Nf8
Irodacsopoĺt a II.
emeleten
Irodacsoport a II.
emeleten

36374ĺ0/N31

Irodacsoport a III.
emeleten

36374ĺ0/Al34
Irodacsoport a III.
emeleten

36374/0/A/35
Irodacsoport a
IV. emeleten
Irodacsopoľt a
IV. emeleten

36374ĺ0lN36

36374ĺ0/N37 Irodacsoport a
IV. emeleten

36374ĺ0lN38 Irodacsoport az
V. emeleten
Irodacsoport az
V. emeleten

36374ĺ0/N43

Roland l iĺ:'..'
lata|ĺnazotr j il25i.'lĺi;l.1;' jl:r]:.ii1.11';:lj5 t'. .j?. il:



J.J

44 36374l0ĺN44 GépéSzet a VII
emeleten 83 13

45 36314ĺ0lN45 Gépészet a VII
emeleten 99 15

46 36374101N46
Gépészet a VIi
emeleten

73 n
/11 363-14l0lN47

Gépészet a VII.
emeleten 95 15

ossząsen: 64226 10000

A fenti 3'2 pontban meghatározott tulajdoni aľĺĺnyok azadotttársashiázi albetét méretéhez
viszonyítva kerültek megállapítasra. A Közös Tulajdonú Ingatlanból ery bizonyos
társasházi albetéthez tartoző pontos rész megfele| az adott társasházi albetét mérete és a
Kij lon Tul aj donú Ingatlanok összesíteťt mérete aranyának.

A társashazi albetétek méretének és a Külön Tulajdonťl Ingatlanok összesített méretének
megállapítására az alábbi szabáIyok alkałmazandók: a tarsashĺázi közös tu|ajdonból a
külön tulajdonú ingatlanok'hoz tartozó tulajdoni hłányadok mértéke az adott külön
tulajdonú ingatlan alapterĹiletének a kiilön tulajdonú ingatlanok egyiittes alapterületéhez
viszonyított aránya szerint, l /1 0.000 pontossággal kerül megál lapításra.

KijLoN TULAJDoNÚ rľ c.ą.ľr,.łľ

Az egyes Tulajdonostarsak Külön Tulajdonú Ingatlanai az a|ábbiak a Közos TulajdonĹl
Ingatlanból a 3'2 pont szeľinl ezen Külcin Tulajdonú Ingatlanhoz tartoző tulajdoni
hányaddal együtt.

Az Épulet alábbi tertiletíĺ alábbi részekből á11ó része:

4.2-| A Tulajdonostárs I-et i|Ieri 36314/O/N1 hrsz., az A|apitő okiratban és az
Alapľajzon l szammal jelölt albetét amely teremgarázs a -4. pinceszinten
helyezkedik el, a következő helyiségekbőt áIl:

IV.

4.1

^.1ź.L

Teremgarázs
Rakt:ĺľ
Ralctar
Raktár
Raktár
Raktár
Raktar
Raktár
Raktáĺ
Búvótér
Diszpécser kozpont
OltOzO
Takarító géptaro|ó/,1

'/}íĺ !í

7440,34 mt
39,73 m2

17,03 m2

97,f9 mt
123,25 mt
24,28 mt
21,71 mt
19,86 mt
81,78 mt
34,f9 m2

38,81 mt
9,46 mt

s',r,65 m'



Ventilátorhaz
Gépháaér

5,44 m2

62,5f m2

Géphäaér 48.6f m1

összesen: 8116'06 m,

kerekítve: 8116 m'

valamint a közos tulajdoni i|letőségekböI 1264/1 0000 tulajdoni hányad

4.2.2 A Tulajdonostárs I-et 1lleti 363.14ĺ0/A/f hrsz., az Alapĺtó okiratban és az
Alaprajzon f számma| jelölt albetét' amely raktaľ a -4. pinceszinten helyezkedik
el, a kovetkező helyiségekbő| áll:

Raktlár 39,44 mt
osszesen:

keľekítve:
39,44

39
m"
mt

valamint a közös tulajdoní iIletőségekbol 6i l0000 tulajdoni hányad

4.f.3 A Tutajdonostárs I-et íl|eti 36374/0lA/3 hrsz., az A|apitő okiratban és aZ
Alapľajzon 3 sámmal jelölt albetét, amely raklár a -4. pínceszinten helyezkedik
el, a következő helyiségekbő| áll:

Raktár 126,13 mt
összesen:

kerekítve:
1f6,13

126
m-
mt

valamint a közös tulajdoni illetőségekbö| 20/10000 tulajdoni hanyad

4.z.4 A Tulajdonostárs I-et i||eti 363.74l0lN4 hrsz., az Alapító okiratban és az
Alaprajzon 4 számma|jelölt albetét, amely raktár a -4. pinceszinten helyezkedik
e|, a következő helyiségekből áll:

Raktar 171,07 m1

tisszesen: 171107 m'
kerekítve: 177 m.

valamint a közös tu|ajdoni illetőségekbő|27/|0000 tu|ajdoni hanyad

4'2'5 A Tulajdonostárs II-őt illeti 36374i0/A/5 hrsz., az A|apíto okiľatban és az
AlapĄzon 5 számmal jelölt albetét, amely teremgarázs a -3. pinceszinten
helyezkedik el, a következő helyiségekból áll:

Teremgaľázs
Mozgólépcső tér

7405,00 mt
58,87 mt
17,03 mt

f3O,O9 mz
60,21 mt
73,2 mt

Raktár
Raktár
Raktaľ
Raktár



Raktár
Raktár
olttĺz0
Diszpécser helyiség
Ventilátorhaz
Takarító gép tároló
Hulladéktaroló

148,59 m2

22,35 m'
10,22 m2

4f,71 mt
5,44 mt

55,96 m2

8,00 m2

łĺsszesen:

keľekítve:
8L37,07

8137
m-
mt

valamint a közös tulajdoni illetöségekből 1266110000 tulajdoni hányad

4.2.6 Tulajdonostĺírs II-őt illeti A 36374/0/^ĺ6 hrsz., az Alapító okiratban és az
Alaprajzon 6 sziímmal jeltilt albetĄ amely raktár a -3. pinceszinten helyezkedik
e|, a következő helyiségekből ráll:

Raktár 49,40 m?

összesen:

kerekítve:

valamint a közös tulajdoni illetoségekből 8/10000 tu|ajdoni hrányad

4.2.7 Tu|ajdonostárs II-őt illeti A 36374l0lAlJ hrsz., az A|apitó okiratban és az
Alaprajzon 7 számmaljelölt albetét, amely rakttr a -3. pinceszinten helyezkedik
el, a következő helyiségekből áll:

Raktár 139,81 m2

összesen:

kerekítve:
139,81 m

140 mt

valamint a közös tulajdoni illetoségekből22ĺ10000 tuiajdoni hányad

4'2.8 A Tulajdonostars II-őt i||eti 36374ĺ0/N8 htsz., az Alapítő okiratban és az
Alaprajzon 8 számmal jelölt albetét, amely raktar a -3. pinceszinten helyezkedik
el, a kĺivetkező helyiségekből á|1:

Raktar 182,90 m2

iĺsszesen: 18f'90 m'
kerekítve: 183 mt

valamint a közös tulajdoni il|etőségekből 28110000 tulajdoni hányad

4.2.9 A Tulajdonostárs II-őt i|leti 3637410/A/9 hrsz., az Alapító okiratban és az
Alaprajzon 9 szímmal jelölt a|betét, ame|y teremgarázs a -2. pinceszinten
helyezkedik eI, a következó helyiségekből áll:

m
mt

49,40
49



ll

il

:

il
ii\,ti

Mozgólépcso tér
Raktar
Raktaľ
Raktáľ
Raktár
Közlekedő
Öltoző
Diszpécser központ
Diszpécser központ
Venti|átorház
Rakodóudvaľ

124,24 mt
17,03 mt

209,58 mt
48,15 m'

158,86 mt
18,38 mt
10,22 mt
30,34 mt
4z,|O Ín,
5,44 m2

388,69 mt
Műhely |8,72 m'
Takarítógép táro|ó 38,5] m.
Hulladéktároló 16,72 m1

ässzesen: 8053.64 m'
kerekítve: 8054 mt

valamint a kozös tulajdoni illetőségekbői 1254ll0000 tulajdoni hányad

4'2.10 A Tu|ajdonostáľs II-öt i|leti 36374/0lN10 hrsz', az Alapító
Alaprajzon 10 számmal jelölt albetét, amely raktár a
helyezkedik el, a következo helyiségekböl á1l:

okiratban és az
-2. pinceszinten

Raktáľ 49,00 mt
łgpO ''49 mt

valamint a kö,zös tulajdoni illetőségekből 8/l0000 tulajdoni hányad

4.2'|1 A Tulajdonostárs ll-őt il|eti 36374l0lN1| tlrsz., az Alapító okiľatban és az
Alaprajzon 11 számmaljelĺilt albetét, amely raktar a -2. pinceszinten helyezkedik
el, a kovetkezo helyiségekből áll:

Raktár 139.00 mt
139,00 m

139 mt

valamint a kcizos tulajdoni illetoségekből 22l10000 tulajdoni hányad

4.z.I2 A Tulajdonostĺĺrs II-őt i||eti 36374/0lN|2 hrsz., az A|apító okĺratban és az
Alaprajzon |f szźtmma|jelölt a|betét, ame|y |ift a -2' pinceszinten helyezkedik el,
a következó helyiségekből áll:

2 db lift I1,00 mt
összesen:

kerekítve:
11,00 m

11 mt

valamint a s tulajdoni illetőségekből 2/l0000 tulajdoni hányad

összesen:

kerekítve:

ässzesen:

kerekítve:



4.f.|3 A Tulajdonostaľs ll-őt \||etí 36374l0lNl3 hrsz., az Alapító okiľatban és az
Alaprajzon 13 szamma|jelölt albetét, amely elektromos kapcsoló helyiség a -2'
pinceszinten helyezkedik ęl, a következö helýségekből áll:

elektromos kapcsoló 130,00 mt

130,00
130

valamint a közĺjs tulajdoni illetoségekből 20 /10000 tulajdoni hányad

4.2.|4 A Tulajdonostáľs II-őt i||eti 36374l0lv14 hrsz-, az A|apitő okiratban és az
Alaprajzon 14 számmal jelölt albetét, amely mosdó a -2. pinceszinten
helyezkedik el, a következő helyiségekből ál|:

Mosđó 9,00 mt
összesen: 9,00 m.

kerekítve: 9 m2

valamint a közös tulajdoni illetőségekbőI 1/10000 tulajdoni hányad

4.2.15 A Tulajdonostars II-ót illeti 36374l0lN15 hrsz., az Alapító okiratban és az
Alaprajzon 15 számmal jelölt albetét, amely közlekedő a -f. pĺnceszínten
helyezkedik el, a következő helyiségekbő| áll:

Koz|ekedő 23'00 m2

összesen: 23,00 m'
keľekítve: f3 mt

valamint a közös tu|ajdoni illetóségekből 4/10000 tulajdoni hányad

4'f.|6 A Tu|ajdonostárs II-őt i||eti 363]4/0lN16 hrsz., az Alapító okiratban és az
Alaprajzon 16 számmal jelölt albetét, amely telefonközpont a -f. pinceszinten
helyezkedik el, a következo helyiségekbol áll:

m-
mt

Telefonközpont 33,00 ml
łisszesen: 33,00 m.

keľekítve: 33 mt

valamint a közos tulajdoni illetőségekből 5 /10000 tulajdoni hányad

4.z.l1 A Tulajdonostáľs l-et i||eti 36374l0lV17 hrsz., az Alapító okiratban és az
Alaprajzon 17 szammal jelölt albetét, amely telefonk<izpont a -2 szinten
helyezkedik el, a következő helyiségekből ál|:

helvisé
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Telefonközpont 28'12 ml
risszesen: 28.12 m'
kerekítve: 28 mt

va|amint a közös tulajdoni illetőségekből 4/10000 tulajdoni hányad

4.2.18 A Tulajdonostárs II.ót 1|Ieti 36314ĺ0/A/18 l7rsz., az Alapító okiratban és az
Alaprajzon 18 számmal jelöIt albetét, amely kereskedelmi létesítmény a -l
szinten helyezkedik e|, a kĺivetkezó helyiségekből ál1:

Passage
Rendezvénytér
Kereskedelmi helyiség
Kereskedelmi helyiség
Keręskędelmi helyiség
Kereskedelmi helyiség
Kereskedelmi he|yiség
Keľeskede]mi helyíség
Kereskedelmi helyiség
Kereskedelmi helyiség
Kereskedelmi helyiség
Kereskedelmi helyiség
Kereskedelmi helyiség
Kereskedelmi helyiség
Keręskedelmi helyiség
Kereskedelmi helyiség
Keľeskedelmi helyiség
Elektromos kapcso|ó
helyiség
Raktar
Raktar
Kereskedelmi helyiség
Kereskedelmi helyiség
KeľeskedeImi helyiség
Keľeskedelmi helyiség
Kereskedelmi helyiség
Kereskedelmi helyiség
Kereskedelmi helyĺség
Közlekedő
Közlekedő
KözIekedő
Hulladék táro|ó
Takarítógép tároló
Női öltöző
Féľfi ö|tĺjző
Elektromos kapcsoló
helyiség
Nőimosdó

1321.81 m2

154,56 mt
1545,f3 mt
1035,8 m'
43,42 mt
63,63 m2

48,''t3 mt
46,61 m2

44,49 m2

43,84 m2

49,96 mt
56,56 m'
63,13 m2

228,4 mt
207,65 m'
541,2 m2

3,82 mt
1,87 mt

30,75
17,69

107,75
452,1

858,00
46,00
46,00

1087,00
341,00

93,24
1f9,65
99,80

9,56
28.75
31,76
25.50
4,44

)) 4'7

2'.7,90

mt
mt
m2

m2

m'
mt
m2

m'
mt
m'
m'
m2

m'
mt
mt
mt
m-

)
m'
m2



Férfi mosdó 4,8'l m2

Mozsássértjlt WC
összesen: 8965'00 m"

kerekítve; 8965 mt

valamint a közös tulajdoni illetoségekbő| 1396/10000 tulajdoni hányad

4.2.19 A Tulajdonostáľs II-ót i|Ieti 36374/0/N19 hrsz., az Alapító
Alapľajzon 19 sámma|jelo|t albetét, amely tľafó a -l szintęn
következő helviséeekből áll :

okiratban és az
helyezkedik el, a

Trafo
Trafó
Trafo
Tĺafó
Trafó
Trafó

21,00
r4.00
14,00
14.00
14,00
14.00

mt
mt
m2

mt
m'
mt

összesen:

keľekítve:
91,00 m

91 mt

valamint a közcis tulajdoni illetőségekből 14 /10000 tulajdoni hrĺnyad

4.2.20 A Tulajdonostars II.ot illetí 36374/0lNf0 ttrsz., az Alapító okiratban és az
Alaprajzon 20 számma|jelölt albetét amely e|ektromos kapcsoló helyiség a -1
pinceszinten helyezkedik el, a kovetkezó helyiségekből áll:

elektromos kapcsoló 31,00 m2

helyiség 
-łisszesen: 31'00 m"

kerekítve: 31 m'

valamint a közös tulajdoni illetöségekből 5/1 0000 tulajdoni hányad

4.2.2L A Tulajdonostárs II-őt i||eti 36374l0lNz1 hrsz., az Alapító okiratban és az
Alaprajzon f7 szálmma|jelölt ďbetét, amely keľeskedelmi he|yiség a ťoldszinten
helyezkedik el, a következő helyiségekból áll:

Közlekedo
Raktáľ
Raktaľ
Elektromos kapcsoló
helyiség
Takarító géptáľoló
Férfi öltöző
Női öltöző
Takaľító szertár
Hulladék tároló

86,18 m'
f6,88 mt
Z1 ,44 mt
4,95 mt

49,64
?s i5

4,14
7.74

mt
mt
mt
lnt
^z

i)o
Kozlekedő

l>l+ m
l}4,g4 mt
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Takarító szertáľ
Pelenkazó
Férfi mosdó
Női mosdó
Kereskedelmi helyiség
Kereskedelmi helyiség
Kereskedelmi helyiség
Kereskedelmi helyiség
Kereskede|mi helyiség
Kereskedelmí helyiség
Kereskedelmi helyiség
Kereskedelmi helyiség
Kereskedelmi helyiség
Kereskedelmi helyiség
Kereskedelmi helyiség
Kereskedelmi helyiség
Kereskedelmi helyiség
Kereskedelmi helyiség
Elektromos kapcsoló
helyiség
Kereskedelmi helyiség
Kereskedelmi helyiség
Kereskede|mi helyiség
Kereskedelmi helyiség
Kereskede|mi helyiség
Kereskedelmi helyiség
Kereskedelmi helyiség
Kereskede|mi he}yiség
Kereskedelmi helyiség
Kereskedelmi helyiség
Kereskedelmi helyiség
Kereskedel m i helyiség

3,88 m'
1,3't mt

21,48 mt
27,04 mt

483,01 mt
398,21 m2

73,63 m2

75,31 mt
74,69 m'
'16,94 m'
99,65 mt
5,37 m2

96,12 mt
)o),1) m-

106,69 mt
77,41 mt

531,42 m2

633,45 mt
7,f4 m'

88,30 m2

65,90 mt
68,70 m2

65,50 mt
'74,80 mt
13,10 mt
73,f0 mt
'17,60 mt
56,50 mt
71,96 m2

119,36 mt
883,69 mt

Kereskedelmi helyiség 273,3 m'
Kęreskedelmi hęlyiség 1008,7 ml
łisszesen: 6155'34 m,
kerekítve: 6155 m.

valamint a közcis tulajdoni illetőségekből 958/10000 tulajdoni hányad

4.2'22 A Tu|ajdonostárs l-et |||eti 36374/0lN22 hrsz', az A|apítő okiratban és az
Alaprajzon2f számmaljelölt albetét' amely lobby a fřildszinten helyezkedik el, a
következó helyiségekből áll :

Lobby 93,78 m'
összesen; 93,78 m,

keľekítve; 94 m.

valamint tulajdoni ilĺetőségekből ltll 0000 tulajdoni hányad



4.2.23 A Tulajdonostárs l-et i||eti 36374l0/N23 hrsz', az A|apíto okiratban és az
Alapľajzon f3 szźLmmďjelolt albetét, amely szélfogó a ľoldszinten helyezkedik
el, a következő helyiségekböl ál|:

Szélfogó 14,05 mt
Szétfogó 34,82 m.
Szélfogó 14,65 ml
összesen: 63.5f m.
keľekítve: 64 mt

valamint a közös tulajdoni illetőségekből 10/l0000 tu|ajdoni hányad

4.2.24 A Tulajdonostárs l-et i|leti 36374l0lNf4 hrsz., az Alapítő okiratban és az
AlapĄzon f4 szźlmmaljelölt albetét, amely lobby a fti]dszinten helyezkedik el, a
következő helviséeekből áll :

Lobby f3,34 m'
Lobby 19,73 mt

}pW lz'sz ĺ,=
összesen: 135'40 m,

kerekítve: 135 mt

valamint a köztjs tulajdoni illetőségekbil 21ll0000 tulajdoni hanyad

4.f.f5 A Tulajdonostáľs II.őt i||eti 36374l0/N25 brsz., az Ä|apítő okiľatban és az
Alaprajzon f5 számmaljelölt albetét, amely keľeskedelmi helyiség az I. emeleten
helyezkedik el, a következő helyiségekből áll:

Passage
Közlekedő
Férfi mosdó
Női mosdó
Takaľító szertár
PeIenkázó
Raktár
Takaľító szertár
Női ölttjző
Férfi öltözo
Raktáľ
Huiladék tároló
Takańtó géptáľoló
Raktár
Elektromos kapcsoló
helyiség
Kereskedelmi helyiség

1351,50 mt
109,59 mt
26,27 mt
30,06 mt
4,97 mt
5,f6 mt
6,10 mt
4,90 mt

)S 46 -2
2f,67 mt
9,95 mt

)/,)o m-
9,02 mt

33,49 mt
4,95 mt

2.24 mt

ľ/
Elektromos kapcsoló
helyíség

l,/o m-
E--

łi
I
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Kereskede|mihelyiség 883,25 m.
Kereskedelmihelyiség 375,15 m,
Kereskedelmi helyiség 53,68 m2

Kereskedelmihelyiség 43,65 m'
Kereskedelmihelyiség |447,96 m'
Kereskedelmi helyĺség |05,52 m.
Kereskedelmihe|yiség 26,17 m"
Kereskedelmihelyiség 80,58 m'
Kereskedelmi helyíség 106,54 m.
Kereskede|mihelyiség 81,g2 m2

Kereskedelmi helyiség 24,28 m,
Kereskedelmihelyiség 460,47 m.
Kereskedelmihelyiség 836,53 m,
Kereskedelmi helyiség 443,3f m'
Kereskedelmihelyiség 784,4l ml
összesen: 7415.18 m,

kerekítve: 7415 m2

valamint a közös tulajdoni illetőségekből 1155/10000 tulajdoni hányad

4.f.26 A Tulajdonostárs II.őt ill'eti 36374/0/Nf6 hrsz,, az Alapító okiratban és az
Alaprajzon f6 számma| jelölt albetét, ame|y vendéglátó létesítmény a II.
emeleten helyezkedik el, a következő helyiségekbol áll:

Fogyasztótér
Fogyasztótér
Közlekedő
K<jzlekedő
Köz|ekedő
Elektromos kapcso|ó
helyiség
Nőimosdó
Férfi mosdó
Mozgássénilt WC
Pelenkĺĺzó
Vendéglátó helyiség
Vendéglátó helyiség
Nőiöltozó
Féľfi öltöző
Hul.Iadéktároló
Tálcamosó
Raktár
DiszponibiIis helyiség
(T. kocsi mosó)
Takarítógép taľotó
Raktar
Raktár

463,56
9l1,00
fI0,23
182,17
162.69

4,98

25,92
28,36
7,06
7,29

1',70,',71

256,31
23
23

1f,f8
72,61

18,1 5

23,58
27,06
I 1,30

^) 
1\

mt
mt
mt
mt
m2

m2

Ín,
mt
m'
mt
mt
m2

mt
mt
mt
mt
mt
mt

m2

m2

mt
m2Vendéglátó helyiség



Vendéglátó helyiség
Vendéglátó belyiség
Vendéglátó helyiség
Vendéglátó he|yiség
Vendéglátó helyiség
Vendéglátó helyiség
Vendéglátó helyiség
Vendéglátó helyiség
oltoző l'
OItOzO Il.

74,97
36,96
24,65

240,38
2I9,7'l
230,64

44,99
68,75
38,64

mZ
mt
m'
m'
mt
mt
mt
m2
mt
mt39.40

összesen:

keľekítve:
3646,ĺ6

3646
m
mt

va|amint a közös tulajdoni illetőségekből 568/10000 tulajdoni hányad

4.2.?7 A Tulajdonostárs II-őt illeti 36374/0lA127 trsz., az A|apító okiratban és az
Alaprajzon 27 szźmrĺn|jelölt a|betét, amely kaztlnház a II. emeleten helyezkedik
el, a kcivetkezo helyiségekbol áll:

KazźLl1hőz 99,03 mt

összesen:
keľekítve:

99,03
99

m-
mt

va|amint a közös tulajdoni illetoségekből 15/10000 tulajdoni hányad

4.2'28 A Tulajdonostárs l-et i||eti 36374ĺ0ĺNf8 hrsz., az Alapító okiratban és az
Alaprajzon f8 sztmmal jelölt albetét, amely irodacsopoľt a II. emeleten
helyezkedik el, a következő helyiségekból áII:

Noimosdó 1f,68
Férfi mosdó 10,27
Mozgássérült WC 4,98
Takarító szertár 3'79
Elektromos kapcsoló 3,89

mt
mt
mt
m'
m2

helyiség
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda

lf6,0f mt
34,34 mt
39,47 mt
30,70 mt
15,43 mt
13,66 mt
14,21 mt
74,9'l m2

15,00 mt
14,91 mt
14,97 m'
14,97 mt
l4,g'1 mt



Iroda
Teakonyha
Köz|ekedo
Előtér
Tároló

124,07 m2

13,05 mt
46,53 mt
3,60 m2

3,20 mt
Fénymĺásoló helyiség 17,08 m2

iisszesen: ó06.16 m'
keľekÍtve: 606 mt

valamint a kozös tulajdoni illetóségekből 94110000 tulajdoni hĺínyad

4.2,29 A Tulajdonostárs l-et illeti 36374/0lN29 hrsz., az Alapító okiratban és az
A|aprajzon f9 szÁmmal jelölt ďbetét, amely irodacsoport a II. emeleten
he|yezkedik el, a kĺivetkező helyiségekből ál|:

Iľoda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
lroda
Iroda
Iroda
Iľoda
Iľoda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
lroda
Iroda
Iĺoda
Előtér
Elęktromos kapcsoló
helyiség
Takarító szertár
Noi mosdó
Férfiimosdó
Mozgássérült WC
Irattár
ĺľattaľ
Irattár
Teakonyha
Másoló

f5,87 mt
22,27 m2

f4,50 m'
f0,76 m2

26,00 mt
18,02 mt
23,78 flŕ
18,21 m2

20,57 m2

20,29 m2

11,3'1 mt
f0,36 mt
f0,03 m'
33,02 mt
15,62 m'
ff,9o m'
32,19 m'
30,22 mt
15,76 mz
14,36 rn2

75,f1 mt
8,51 mt
2,50 m2

f,63
13,13
14,f6
3,08
4,81
4q1
9,60

20,09
7,33

m2

m'
)

m-
mt
m'
mt
mt
mt
m2



Közlekedő
KözIekedő

11,90
151,01

m'
mt

összesen:
kerekítve:

710,47
710

m-
m'

valamint a közös tulajdoni illetőségekbol 111/10000 tulajdoni hányad

4.2.30 A Tu|ajdonostars l-et i||eti 36374/0lN30 hrsz., az A|apitő okiratban és az

Alaprajzon 30 számmal jeltjlt albetét, amely hóközpont a II. emeleten

helyezkedik el, a következő helyiségekböl áll:

Hőközpont 78,98 m1

összesen: 78,98 m,

keľekítve: 79 mt

valamint a közös tulajdoni illetőségekből 1211 0000 tulajdoni hanyad

4,2,31 A Tulajdonostárs l-et illeti 36374ĺ0lN3l hrsz', az Alapító okiratban és az
Alaprajzon 31 számmal jelö|t ałbetét, amely raktźĺr a II. erneleten helyezkedik el,
a következő helyiségekbol álI:

Raktaľ 583.05 m2

összesen:
kerekítve:

583,05
583

m-
mt

valamint a közös tulajdoni i|letőségekből 91/10000 tu|ajdoni hányad

4.2.3f A Tulajdonostars II-őt 1||eti 363.74l0lN32 ltsz., az Alapító okiľatban és az
Alaprajzon 32 szÁmma| jelölt albetét, amely gépészet a III. emeleten
helyezkedik et, a kovetkező helyiségekből áll:

Gépészet
Gépeszet
Gépészet
Puffer kamra
Puffer kamra
Előtér

1f0,00 mf
34f,OO mt
10,00 mt
I9,00 mt

?2,66 mt
s,00 m'

tisszesen:

keľekítve:

1118,66
I119

m-
mt

valamint a közös tulajdoni illetoségekből 174ll0000 tulajdoni hányad

4.2.33 A Tulajdonostaľs l.et j|leti 36374l0lN33 hrsz., az Alapító
Alaprajzon 33 számmal jelölt albetét, ame|y irodacsoport
hel k el, a következő helyiségekből áll:

1f6,02
33,94

okiratban és az
a III. emeleten

mt
mt

lroda
Iroda



Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iľoda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
lroda
Iroda
Iroda
Női mosdó
Férfi mosdi
Dohanyzó helyiség
Elektľomos kapcsoló
helyiség
Közlekedő
Előtér
Tároló

39,01 mt
37,73 mt
13,53 m2

14,08 mt
15,44 m2

14,97 mt
15,00 mt
14,97 mt
14,97 mt
14,97 mt
14,9',7 mt

lff,55 mt
1f,54 m2

10,27 mt
5,33 m'
3,98 m2

47,04 m'
3,60 mt
3'f0 nŕ

Teakonyha 12,93 m'
Fénymásoló 16,90 m1

összesen: 60ĺ..94 m.

keľekítve: 602 mt

valamint a közös tulajdoni illetőségekből 94110000 tulajdoni hányad

4'2'34 A Tulajdonostárs I-et ill'ęti 36374/0/N34 hrsz., az A|apítő okiratban és az
Alaprajzon 34 szźĺnma| jel<ĺ|t albetét, amely irodacsoport a III. emeleten
helyezkedik el, a következő helyiségekből áll:

Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iľoda
Iľoda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda

22,26
23,90
f|,36
f5,47
19,94
18,60
16,28
21,55
21,99
16,10
18,60
17,22
2f,28
17,47
f5,83
34,34
19,88

m'
mt
tnt
mt
mt
mt

mt
mt
m2

_2llt

mt
mt
m2

mt
mt
mt
mt



ff,66
23,19
19,87
., 1 <'l

22.,90
8,73
4,81

21,70
10,03
17,91

139,49
13,18 mz
14,38 mt
4,19 mt
8,51 mt
2,66 m2

2,58 mt
he}yiség
összesen: 721,9| m,

keľekítve: 722 m.

valamint a közos tu|ajdoni illetőségekbő| 1t2ll0000 tulajdoni hányad

4'2'35 A Tulajdonostáľs l-et il|eti 36374l0/N35 hrsz., az ,Ą|apitő okiratban es az
Alaprajzon 35 sámmal jelĺllt albetét, amely irodacsoport a IV. emeleten
helyezkedik el, a következo helyiségekból áll:

mt
mt
mt
m2

m'
mt
mt
mt
mt
mt
mt

Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Irattár
Iľattaľ
Iľattar
ĺrattĺĺr
Köz1ekedő
Közlekedő
Női mosđó
Férfi mosdó
Mosdó
Előtéľ
Takarító szertár
Elektromos kapcsoló

Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
lroda
Iroda
Iľoda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda

41,91
14,06
14,51
14,55
14,53
14,55
14,59
14,57
74,59
14,63
14,62

360,41
14,70
'14,14

14,'l1
9,09
9,09
9,09

i57 1q

14,62
14.7Ą

)
m-
mt
mt
mt
mt
mt
mt
m'
m2

m'
m'
mt
mt
m'
mt
m2

llrt
m2

mt
mt
mt
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Iroda
Iľoda
Iroda
lroda
Iroda
Elektromos raktár
Közlekedő
Közlekedó
Teakonyha
Teakonyha
Fénymásoló helyiség
Raktaľ
Raktár
Tlárgyaló
Táľgyaló
Taroló
Tároló
Táro]ó
Előtér
Előtér
Előtér
Elektromos kapcsoló
helyiség
Takarító szęrtár
Nőimosđó
Férf.imosdó
Mozgássérült WC
Takarító szertár
Elektľomos kapcsoló
heIyiség
Női mosdó
Férfi mosdó

14,61 m'
14,62 mt
14,62 mt
14,74 mt
14,69 mt
5,93 mt

33.26 mt
3,43 mt

13,3 I mt
11,86 mt
8,84 m2

6,85 mr
6,36 mt
12,76 m'
10,52 mt
9,52 mt
6,97 mt

30,07 mt
5,gZ mt

18,50 #
4,34 fiŕ
4,74 m'

2,0f
13,11
| 1,54
2,8'l
2,30
5,93

13,1 6
13,04 m'

Mozgássérült WC 3"76 m2

összesen: 1339,34 m'
kerekítve: 1339 mt

valamint a k<izös tulajdoni iIletőségekbőI 208/10000 tulajdoni hanyad

4.2.36 A Tulajdonostárs l-et i||eti 36374/0lA136 hĺsz', az Alapítő okiratban és az
Alaprajzon 36 szammal jelölt albetét, amely irodacsoport a IV. emeleten
helyezkedik el, a kovetkező helyiségekBöl áll:

mt
mt
mt
mt
mt
mt

mt

Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
lroda
Iroda

I /,J,J J
33,94
39,00
31,44
13,53
14,11

mt
m2

mt
mt
mt
m2



Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Közlekedő
Elótér
Taroló
Teakonyha
Fénymásoló
Elektromos kapcsoló
helyiség
Dohanyzó helyiség
Noi mosdó
Férfi mosdó

74,97
14,97
15,00
14,97
74,97
14,97
14,97

105,58
47,04

3,60
3,20

1f,93
I 1,63
3,98

są?
72,54
10,27

mt
mt
mt
mt
mt
m2

mt
mt
mt
mt
mt
m'
mt
mt

mt
mt
m'

osszesen:
keľekítve:

576,f7 m
576 mt

valanrint a közös tulajdoni illetőségekbőI 90/10000 tulajdoni hanyad

4'2'37 A Tulajdonostaľs l-et illeti 363.74l0/N31 hrsz,, az Alapító okíratban és az

Alaprajzon 37 számmal jelöIt albetét, amely irodacsoport a IV' emeleten

helyezkedik eI, a következo helyiségekből áll:

lroda
Iroda
Iroda
Iroda
lroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
ĺroda
Iroda
Iroda
lroda
lroda

20,96
1 8,61
20,50
18,01
21,13
18,09
)) qa

)4 )ą
19,69
18,88
f'7,26
f4,42
19,74
f8,55
20,83
15,85
24,98
14,28

mt
7

m-
mt
mt
mt

)
m-
mt

1
m-
mt
mt
mt
mt

1
m-

.,

m-
mt
m-
mt
mt

TárgyaIó
Irattar
Teakonyha

21.80
5,58

18,6'7

)
m-

)
m-

?
m-

\
,W./a

Colt\'ĺN RFjTr\II- Ktt.
Kertai Zsok

mcuhatalĺnazott

Con iń/'fĺirvľrs Kír.
Jabĺý!ľa Roland
me'iľiaralmazot t

t']lleńĺťs,fó ij.q)\ ěd .

ll26 ]].:ť::l:ĺ- 1.1i" J;r:s ejlł: ĺi' 37- l:



Elektľomos raktár
Szerverterem
Máso1óhelyiség
Másolóhelyiség
Raktar
Közlekedő
Kozlekedő
Elotér
MozgássérÍi|t WC
Nőimosdó
Férfi mosdó
Takarító szertár
Elektromos kapcsoló

13,41 mt
14,70 mt
2,56 m'
2,58 mt

18,84
42,56

7,87
5,1I

20,80
17,68

I 15,00
8,51
3,27

m2

mt
mt

fm
mt
m2

mt
mt
mt

helyiség -ässzesen: 693'85 m'
kerekĺtve: 694 m'

valamint a közos tulajdoni illetöségekbőI 108/10000 tulajdoni hányad

4.2'38 A Tulajdonos|árs |-et i||eti 36314ĺ0lN38 hrsz., az A|apitő
Alaprajzon 38 számmal jelolt albetét, amely irodacsoport
helyezkedik el, a következő helyiségekből álI:

47,95
14,06
14,51
14,55
14,53
l4 55

14,58
14,51
14,59
14,63
14,6f

359,06
14,70
14,74
14,',71

351,47
14,62
74,',74

14,61
14,62
14,6f
74,'74
14,69
59,92
5,80

okiratban és az
az V. emeleten

Iľoda
Iľoda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
lroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iľoda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Elektromos raktár

/

mt
mt
mt
fił
mt
m2

m2

mt
mt
m2

m'
mt
mt
mt
mt
m'

?
m-

)
m-
mt

1
m-
m'
mt
m-
mt
mt



Köz1ekedó
Közlekedő
Teakonyha
Teakonyha
Fénymásoló
Raktaľ
Tárgyaló
Tálrgya|ő
Tárgyaló
Targyaló
Targyaló
EIótér
Előtér
Takarító szertár
Elektromos kapcsoló
helyiség
Elötér
Női mosdó
Férfi mosđó
Mozgássérült WC
Takarító szertár
Elektromos kapcsoló
helyiség
Noi mosdó
Féďr mosdó
MozgássérĹilt WC
összesen:

kerekítve:

40,85 mt
7,44 mt

12,46 mt
13,01 mt
7,62 m2

5,10 mt
I l,l3 mt
70,52 mt
9,55 mt
6,9'I mt

30,07 mt
6,60 mt

18,70 mt
f.Of mt
4,56 mt

4,34 mt
13,31 m'
11,54 mt
f,87 mt
2.30 m2

5,80 m'

14,11 m'
14,38 mt
3,'76 mt

- _ -l':1šI0--ľr
L375 m'

valamint a közös tulajdoní il letőségekbőI 2141 10000 tu| ajdoni hányad

4.2.39 A Tulajdonostars l-et illeti a 36374/0lN39 hrsz., az A|apítő okiratban és az
Alaprajzon 39 számmal jelölt albetét, amely iľodacsopoľt az V' emeleten

helyezkedik el, a következö helyiségekből áll:

Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
lroda
Iroda
Iroda
Kozlekedő
Előtér

150,06
12,75
ff,84
23,57
14,97
15,00
14,97
l4,g'7
14,97
15,38

105,58
47,04
3,60

mt
^2tlt

)
ltl

mt
mt
nt2

mt
mt
mt
mt
mt
mt
mt



Taroló
Teakonyha
Fénymásoló
Takarító szertttr
Elektromos kapcsoló
helyiség
Nőimosdó
Férfi mosdó

),LV
5,47

1 1,63
3,47
3,98

12,71 lnt
10,27 m2

m'
m'
mt
mt
m2

MoZgáSSérüIt wc 5,33 m:

összesen: 511'16 m.

kerekítve: 511 mt

valamint a közos tulajdoni illetőségekböl 80/10000 tu|ajdoni hányad

4.2'40 A Tulajdonostárs l-et illeti a 36374/0ĺN40 hrsz', az A|apítő Okiratban és az

Alaprajzon 40 számmal jelölt albetét, amely irodacsoport az V. emeleten

helyezkedik el, a következo helyiségekbol áll:

lroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
lroda
Teakonyha
1ratĹár
Tárgyaló
Közlekedo
Közlekedo
Takarító szeľtár
Elektromos kapcsoló
helyiség
Női mosdó
Férfi mosdó

50,69 mt
24,25 mt
2O,gZ mt
2f,47 mt
45,52 m'
23,41 mt
39,98 mt
45,98 m'
24,25 mt
18,70 mt
19,74 mt
53,74 mt
18,04 mt
72,43 mt
2,56 mt
3,91 mt

13,48 m2

15,72 mt

összesen:

kerekítve:
515,19

515
m-
mt

valamint a közÖs tulajdoní illetoségekből 80/10000 tulajdoni hányad

4.2.41 A Tulajdonostárs l-et i|1etj 363.1410l^14| hrsz., az Alapító
Alaprajzon 4l számmal jelölt albetét, amely irodacsoport
he|yezkedik el, a következó helyiségekbő| áll:

296,29
44,95

mt
mt

okiratban és az
a VI. emeleten

Í.1|iííiÉgiż6 üéj'łč.l 
. .

L.lYt_,
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Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
lroda
lroda
Iroda
Iroda
Iľoda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Elektromos raktar
Kozlekedő
Közlekedő
Teakonyha
Teakonyha
Fénymásoló
Raktar
Raktár
Taľgyaló
Táłgyal.ő
Trírgyaló
Targyaló
Előtér
Előtéľ
Takarító szertár
Elektromos kapcsoló
helyiség
Nőimosdó
Férfĺ mosdó
Mozgássérült WC
Takarító szertár
Elektromos kapcsoló
helyiség
Előtér
Nőimosdó

14,37 m'
14,76 mt
14,46 m7

14,38 m2

14,74 mt
14,48 mt
8,50 mt
8,'7'l mt
8,67 mt
8,6',7 mt
8,J'T M'
8,6'l mt

310,44 mt
60,10 mt
44,65 mt
14,58 mt
14,74 m'
14,58 mt
14,58 m'
30,03 mt
14,58 mt
14,"14 mt
14,69 m2

5,81 mt
f8,42 mt
't,12 mt
12,97 mt
13,01 mt
7,62 mt
5,'lO mt
6,90 mt

7f,35 mt
10,61 mt
9,62 m'
6,gi mt
6,60 mt

18,70 mt
f,3O mt
5,81 mt

ld lq
14,55
3,84
z,0f
Ąs6

9,44
t4,f4

m'
mt
m2

mt
mt

mt
)

n]-

)R\tIN RETr\IL
Kcrtai Zsolr

rlmiu ott



MozgássérÜlt WC 2,87 m.-

tisszesen: 1267,96 m'

Férfi mosdó

Iroda
lroda
Iroda
Iroda
Iroda
lroda

12,95 mt

17,05 mt
23,68 mt
14,23 m'
1'7,04 m'
77,64
22,65

okiratban és az
a VI. emeleten

kerekítve: 1268 mt

valamint a kozös tulajdoni illetőségekből 197110000 tulajdoni hányad

4.f.4f A Tulajdonostárs l-et i||eti 36314l0/N4f hrsz., az Atapító
Alaprajzon 4f szämma| jelölt albetét, amely irodacsopoĺt
helyezkedik el, a ktivetkező helyiségekbol áll:

Iľoda
Iroda
Iroda
Iroda
lľoda
Iľoda
Iroda
Iroda
Iľoda
Iroda
Iroda
Közlekedo
Előtér
Tároló
Teakonyha
Fénymásoló helyiség
Takarító szertáľ
Elektromos kapcsoló
helyiség
Női mosdó
Férfi mosdó

150,08 mt
12,15 mt
f2,84 m2

2f,84 m2

75,32 m2

15,00 mt
14,9'.:. mt
14,91 m'
14,97 mt
15,38 ÍÍl,

105,58 mt
47,04 mt
3,60 mt
3,20 mt
6,28 mt

I 1,63 mt
3,4'l mt
3,98 m2

12,72 m2

l},f1 mt
MozgáSséľült Wc 5,33 m:

összesen: 5|I,6f m"

kerekítve: 572 mt

valamint a közös tulajdoni illetőségekből 80/10000 tulajdoni hanyad

4.f.43 A Tulajdonostárs l-et illreti 36374l0/N43 ttsz., az Alapitő okiratban és az
Alaprajzon 43 számma| jelölt albetét, amely irodacsoport a VI' emeleten

helyezkedik ęl, a kovetkező helyiségekből áll:

mt
mt
UĹ



Iroda
Iľoda
Iroda
Iroda
Teakonyha
Raktár
Raktár
Táľgyaló
Tfugyalő
Kozlekedó
Köz1ekedő
Takarító szertár
Elektromos kapcsoló
helyiség
Előtér
Nöi mosdó
Féľfi mosdó

27,f0
f0,65
17,41
18,59
17,56
20,17
lf,51
20,91

ll'1,54
18,19
90,75
f,56
))d

mt
m'
mt
mt
mt
m'
mt
mt
m'
mt
mt
m2

mt

Mozgássénilt WC 3,2l m2

összesen: 532,75 m,

8,92 m'
13,39 mt
14,66 m2

67,34 mt
6,34 m2

8,86 m2- f''s4--;ŕ-
83 mt

kerekítve: 533 mt

vaiamint a közös tulajdoni illetőségekből 83/10000 tulajdoni hányad

4.2.44 A Tulajdonostárs l-et illeti 36374l0lV44 hrsz., az A|apító okiratban és az
Alaprajzon 44 szźrnmal jelölt ďbetét, amely gépészet a VII. emeleten

helyezkedik el, a kĺivetkező helyiségekből áll:

Gépészet
Puffer kamra
Lépcsóház ventillátor
összesen:
kerekítve:

82,09
10,64
4,35
r.57

łisszesen:

kerekĺtve:

valamint a közös tu i illetöségekből 15i l0000 tulajdoni hányad

valamint a közös tulajdoni illetőségekből 13/l0000 tulajdoni hányad

4.2.45 A Tulajdonostaľs l.et illeti 36374l0/N45 hrsz., az Alapító
A|aprajzon 45 számmal jelĺilt a|betét amely gépészet a
helyezkedik el, a következő helyiségekből áll:

okiratban és az
VII. emeleten

Gépészet
Puffer katnľa
Puffer kamra
Puffer kamra

m2

mt
mt
mt
m
mt

98,65
99



Gépészet
Puffer kamra

67,48
5.3',7

4.2.46 A Tulajdonostárs l-et i||eti 36374l0/N46 hĺsz., az Alapító okiratban és az
Alaprajzon 46 szźlmmal jelolt albetét, amely gépészet a VII. emeleten
helyezkedik el, a következő helyiségekből á1l:

va|amint a közös tulajdoni illetőségekből 11/l0000 tulajdoni hányad

4.2.47 A Tulajdonostáľs I-et i||eti 36374l0lV47 hrsz., az Alapító okiratban es az
AlapĄzon 47 számmal jelölt albetét, amely gépészet a VII. emeleten
helyezkedik el, a kovetkező helyíségekből áIl:

Gépészet
Puffer kamra

'16,78 mt
9,45 mt

v.

5.1

Lépcsőhaz ventillátor 8,79 m1
összesen: 95,02 m"

kerekÍtve: 95 m'

valamint a közös tulajdoni illetőségekből 15/10000 tulajdoni hányad

MEGÁLLÁ.PoDÁS Á FoLDHIVATALNÁL BEJEGYZETT JoGoKRA
voNATKoZóAN

Hivatkozva a Társashazi Törvény 6. $-ra a Tulajdonostársak megállapodnak' hory a
Fö|dhivatalnál a Telek tulajdoni lapján bejegyzett alábbi jogok és terhek megfelelően a

Bevásarlók<jzponthoz és az Irodaépülethez tartoznak, melyek továbbá a Tarsashaz
FöIdhivatalnál történő bejegyzését követóen a az alábbi albetét számú kĹilön tulajdonÚ
in gatl anok tulaj don i l apj ai ra bej e gyzésre kertilnek:

A Tulajdonostrírsak megáIlapodnak továbbá, hogy a Külön Tulajdonú Irodai Parkoló
hasmálói jogosultak a KĹilön Tulajdonú Kereskedelmi Paľkoló Alaprajzon
Terem jelolt részei (-3 szint: 8137 m. és -2 szint: 8054) területén átjárni a

Külön Tu ú lrodai Parkoló ítése céljából'

5.f

Te|ek vagy Kti|ön Tulajdonú Ingat|an
helvľaizi száma

Teheľ

36314n/Nl, 3637410/Alf, 363'14/01N3,
3631 4lo/ A|4, 3637 4/0l N|7, 363,1 4ĺ0l Nzz,
3637 4ĺ0l N23, 363.1 4/0ĺ Nz4, 3637 4l0/ Aĺ28,
363',7 4t0/ N29, 363-t 4/01 N30, 3637 4l0l A131,
363'.7 4l0l A/33, 3631 4/01 A134, 3637 4/01 A/35,
3631 4l0l N36, 363''1 4/01 A/37, 3637 4l0l N38,
363.7 4/0l 

^/39, 
3631 4/0/ Al40, 3631 4l0ĺ A/41,

3631 4/0/ N42, 3637 4/0/ N43; 3637 4/01 N 44;
3631 4 l0/ Al 45 : 3631 410 / N 46, 3637 4 l0l Al 41

az UniCredit Bank Hungary Zľt. és a CIB
Bank Zrt' javára fennálló vételi jog és
jelzálogjog.



5.3 A Tulajdonostarsak megállapodnak továbbĄ hogy a Külĺin Tulajdonú Kěreskedelmi
Parkoló hasmálói jogosultak a Kiilön Tulajdonli lrodai Paľko|ó A|aprajzon
Teremgarázsként jelölt részei (8116 mf) terüIetén átjlámi a KĺiIön Tulajdonú
Kereskede|mi Parkoló megközelítése céljából'

5.4 A Földszinti Passzázs közhasmalatra átadott része hasznźt|atźnak szabáIyait a

Tulajdonostáľs II., a Tulajdonostárs |. és azonkormanyzat között 20l0. június 30. napjan

megkötött, jelen Alapító okirathoz másolatban 2. sz. mel|ék]etként csatolt

Közhasmálatba Adásľól SzóIó Szerződés taľtalmazza (amelynek egy példánya a 2008'
janurár 21' napjan kelt elő-társasháaulajdont alapító okirat 20]0. október l-jei
kiegészítésének a mellékleteként a Földhivatal részére már csatolásra került). A
Köáasználatba Adásľól Sző|ő Szerződés mellékletét képező rajzon került feltiintetésre a

Fti|dszinti Passzázs terĺiletéből a kĺizhasználatra átadott tertilet nyomvonala.

vL BEJEGYZÉSAFoLDHIVATALNÁL

Az Alapító okirat atáirásáva| és a Földhivatalhoz torténő benyrijtásáva| a

Tulajdonostarsak kérik és hozzájárulnak, hogy a Hasmálatbavételi Engedélynek
megfelelőe.', a jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt AlapÍto okirat, az

Alaprajz és a jogerós és végrehajtható Használatbavételi Engedély alapján aTźrsasházaz
in gatl an-nyil vántaľtasba bej egyzésre kerü lj on.

vII. HASZNÁLATI JoGoK

7.1 A Tulajdonostfusak megállapodnak, hogy a Tulajdonostárs II' (és a Bevasrárlóközpont

mindenkori tulajdonosa) kizárólagos használati jogot élvez a Kizaróiagosan Használt
Bevásarlóközpont-teľtilet felett. A kizárólagos használati jogra vonatkozó
rendelkezéseket az SZM S Z Árta|mazza.

7.f A Tulajdonostarsak megállapodnak, hogy Tulajdonostárs I. (és az Irodaépiilet mindenkori
tulajdonosa) kizrárólagos hasznáIati jogot élvez a Kizárô|agosan Haszná|t lrodaterti|et

felett. A kizaró|agos hasmálati jogra vonatkozó rendelkezéseket az SZMSZ Íarta|mazza.

7.3 A Tulajdonostársak nem jogosultak a masik Tulajdonostárs Kü|ön Tulajdonú Ingatlanára

vonatkozó elővásarlási j ogravagy elő.bérieti jogľa.

vlu. VEGYESRENDEKEZÉsEK

8.1 HivatkozasokazSZMSZ-re

A Taľsashazi Torvény l3. $.nak megfele|öen az SZMSZ többek kcjzott rendelkezik a

TársashĺŁ belső szerveiľől, azok jogköreiľol, jogairól és kötelezettségeiĺől, a közös

kö|tség felmerülésével és megosáásźĺva| kapcso|atos szabáIyokróI, a Külon és Közös
Tulajdonú Ingatlanok használatáról, a Közös TulajdonĹl Ingatlan működtetéséről és a
Társasház hŁiľendjéről' Az SZMSZ és annak módosításai a Társashĺíz illetékes

FöIdhivatalhoz benyújtott dokumentáci őjźlhoz csatolandók'



8.2 Iľányadó jog és vitarendezés

8.f.| A jelen Alapító okiľatra a Magyar Köaársaság jogszabályai az irányadók'

8'2.z Amennyiben a Felek között bármilyen a jelen Alapító okirat szeľinti vagy azza|

kapcsolatos jogvita mertil fel, a Felek megtesznek minden tőlük telhetót a vita

békés rendezésére. Abban az esetben, ha a Felek a targyalások megkezdésétől

számított tizenÖt (l5) napon belül nem jutnak megegyezésre, akkor a Felek
visszavonhatatlanul beleegyeznek, hogy a jelen Alapító okirattal vagy

megszegésével, megszűnésével vagy érvénýelenségével kapcsolatosan felmerü|ó

bármilyen jogvita, ellentét vagy kcĺvetelés esetén a budapesti székhelyű, Magyar
Kereskedelmi és Ipar Kamara mellett mííködő választottbíróság kizárólagos

döntésének vetik alá magukat. A választottbíróság harom (3) vá|asaottbíľóval
saját eljárási szabá|yzata szerint jár el. Az vźńasnoftbíľósági eljárás helye

Budapest. A válasaoĺbírósági eljárás nyelve amagyar'

A jelen Alapító okirat rendelkezéseinek hatálya

A jelen Alapító okirat a Társashaz mindęnkori Tulajdonostársait kcitelezi és jogosítja. A
Felek megállapodnak, hogy a jelen Alapító okiratban meghatríľozott szabályok az EpüIet

és a Telek közös hasmá|atára és műktidtetésére már a Tarsashaz bejegyzése előtt is

írányadók voltak. A Tulajdonostársak biztosídák, hogy tulajdonosí jogutódjaik jogeľős

írasbeli dokumentumban vállalják, hogy a jelen Alapító okirat rendelkezéseit betaľtják.

Ügyvédi megbízás

A jelen Alapító okirat aláírásával aTulajdonostaľsak meghata|mazzák Dľ. Frank Mónika
Ügyvédi Irodát (székhelye: l126 Budapest, Kiss János alt. u. 3.]. II. em. |4',

képviseletében eljaľ: dr^ Frank Mónika ügyvéd), a jelen Alapító okirat ellenjegyzésével

és annak a Fö|dhivata\hoz a Tulajdonostrársak nevében történő benyújtásával, il]etve

valamennyi szükséges nyilatkozat megtételével annak érdekében, hogy a Tźrsashźu az

ingatlan-nyi|vántartásba bejegyzésľe kerüljön'

Nyelv

A je|en Aiapító okirat magyar és angol nyelven késztilt és keľült a|áirásra. Amennyiben a

magyar es angol nyelvű változatok között bármilyen eltérés van' a maryar változzt az

irányadó.

8.3

8.4

8,5



A FENTIEK r,łNusÍrÁsÁUl,' A FELEK A JELEN ivĺncÁlĺ,ĺpooÁsr MINT
AKARÁ.TUKKAL MINDENBEN MEGE GY ĺ'zor ÍnľÁx alÁ :

Budapest, 201 l' július 29.

Co rvin Toweľs Ingatlan foľgalmazó
Kor|átolt Felelősségíĺ Táľsaság'

Tu|ajdonostárs I.

Ellenjegyzem Budapesten, 20l 1. július 29. napjän:

Corvin Retai| Ingatlanfejlesztő és

Vagyonkezelő Koľlátolt Fe|elősségíĺ
Társaság,

Tulajdojostárs II
//1 /
//i //

ĺ// //
Név: Keltai Zsolt
Tisztség: meghatalmazott

Roland



KoZHÁSZNÁLATBA ADÁsRoL
sZlLT MEGÁLLAPoDÁs

(a,,Megállapođás'') amely létrejött

a CORVIN RETAIL Ingatlanfej|esztő és
Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségíĺ
Táľsaság (székhely: 1138 Budapest, Váci rit
|78., 5. emelet; cégjegyzékszáma: Cg'Ol -09-
886906; adósziĺma: 1405764|-2-4|:
statisztikai számjele: 1405,164|-6820-l l3-
0 I ) (,,Corvin Retail");

a Coľvin Toweľs Ingatlanforga|mazô
Korlátolt Felelősségíi Társaság (székhely:
l082 Budapest, Futó lstca 47-53',6' emelet;
cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-876520;
adószáma: 1384986?-2-41; statisztikai
számjele: |384986,I -7012.1 13.01) (,,Corvin
Towers");

(a Corvin Retail és a Corvin Towers
együffesen a,,Kłizhasználatba Adók'')

és

a Budapest Főváros vlil. KeľüIet
Józsefvárosi Onkormányzat (székhely:
1082 Budapest, Baross utca 65-67.;
adőszäma: l55080009-2-42; statisztikai
számje|e: 155080009-75|1-320-01) (az

,,onkormányzat,,), mint közhasználatba
vevő;

(továbbiakban báľmelyiktik tjnál lóan a,,F.é|'',
egytittesen a,,Felek")

között aZ alulírott helyen és - időben, a
követkęző feltéĺelek szerint:

Előzmények:

A' A Felek egyezóen ľögzítik, hogy a

,,CORVIN'' Ingatlanfej|esztési, Epíto
és Városrehabi|itációs Zrt. (székhely:
l082 Budapest, Futó utca 47-53., 6,
emelet; cégjegyzékszáma: Cg.O1-10-
a44919; adőszáma: |3033268-2-4f,
statisztikai számiele: 1 3033268-68I 0-

s-z_ -\-/.r- ^ \Z_OIO \TCtlu-

AGREEMENT ON THE GRANTING OF
PUBLIC ACCESS

(the "Agreement") concluded by and among

coRvIN RETAIL Ingatlanfejlesztő és
Vagyonkezelő Korláto|t Felelősségĺĺ
Táľsaság (ľegistered address: Váci rit 178.,
5th floor, H-l138 Budapest, Hungary;
company registration number: Cg.Ol-09-
886906; tax number: 14057641-f-41;
statistical code: 1405"1641-6820-1i3-01)
(.Coľvin Retail'');

Corvin Towers Ingat|anforgalmazó
Korlátolt Fe|e|ősségű Táľsaság (registered
address: Futó utca 47-53.,6th floor, H.l082
Budapest Hungary; company ľegistration
number: Cg. 0l -09-876520; tax numbeľ:
13849867-2-41; statistical code: 13849867-
7 01f-1 1 3-0 1) (..Corvin Toweľs'');

(Corvin Retail anđ Corvin Towers are
collectively referred to as the "Public Access
Gľantors'')

and

the Municipality of Budapest 8th District,
Józsefváľos (registered address: Baross utca
65-67., H-I082 Budapest, Hungary; tax
number: 155080009-2-42: statistical code:
I 55080009-75 I I -320-0r ) (the

"Municipality"), as public access receiver

(heľeinafter individua|ly a
collectively the,,Parties")

,,Part5/",

at the placo and on the date below,-subject to
the following terms and conditions:

Whereas:

A. The Parties acknowledge . that
..CORV[NI'' Ingatlanfej lesztési, Epító
és Városrehabilitációs Zrt. (registered
address: Futó utca 47-53',6.n floor,
H-l082 Budapest, Hungary;
company registration number: Cg.0l-
I 0-044919; tax number: 13033268-f-



B.

l.l4-0l) (..Corvĺn Zrt.,'), az
onkormányzat és a Rév8 Józsefuarosi
Rehabilitációs és Vĺĺrosfejlesztési Zrt'
(székhely: l083 Budapest, Pľáteľ utca
2f '; cégjegyzéksz,áma: Cg'Ol-l0-
043548, adószáma: 1ff93005-2-42:
statisztikai számjele: 1229300 5 -7 420-
l l4-0l) (..Rév8'') 2004. december i6.
napján megállapodást kötöttek
,'Befektetési Terület kiterjesztése''
tárgyában, és 2006. június 23. napján
újabb megállapodást kötöttek
,,Befektetési Tertilet kiteľjesztéséľől
II. és a Befektetési Területet éľintő
fejlesztésekró|'' címmel (a
..Szerződések'').

A Felek egyezően rogzítik, hogy a B'
Szerzódések a|apján a Cowin Zrt.
válla|ta, hogy a Corvin Zrt., yagy az
álta|a kijelölt személy az egyesített
Budapest VIII' Kerĺ.ilet 109. és l13.
tömb Befektetési Terü]etén (ahogy az
a Szerzodésekben meghataľozásra
kerüIt), a majdani beépített floldszint
egy részén, a kozterü|ethez
közvet]entil kapcsolódó passzázst (a

,,Passzázs'') épít meg kozhasznźůatra
alkalmas módon, és a Passzázs
terijletéből egy nyolc (8) méter széles
s,ávot a Budapest Városrendezési és
Epítési KeretszabályzatźLrő| szóló
47ĺ1998. (X'l5') Főv. Kgy. rendeletet
(a "BVKSz.") 39. $ (11)
bekezdésének megfelelőn,
kozhasználat cé|jćtra, idobeli
kor|átozás nélki.il, _téľítésmentesen-
áÍ'ad az onkorm ány zat jav ár a'

C. A Covin Zrt. a Fufureal L C.
Ingat|anbefektetési Alapot (a

'.Futureal l.'') és a Corvin ofÍ]ce
Kft'-t je|ölte ki a Szerződések által
meghatározott tertiletek
megszerzésére. A Futurea| l. utóbb a
tulajdonában levő területeket
értékesítette a Corvin office Kft.-nek'

42; statistical code: 13033268-6810-
114-01) ("Corvin Zrt."), the
Municipality and Rév8 Józsefuárosi
Rehabi]itációs és Városfejlesztési
Zrt. (registered address: Práter utca
Zf, H-1083 Budapest, Hungary;
company ľegistration number: Cg.O l.
l 0-043548; tax numbeľ: If293005-2-
42; statistical code: 1,2f%A05-'74f0-
114-01) (..Rév8'') concluded (i) an
agreement on the ,,extension of the
Investment Area" on December 16,
2004, and (ii) another agreement on
the "extension of the Investment
Area Nr. IL and the developments
affecting the Investment Area" on
June f3, f006 (togetheľ, the
"Contracts").

The Parties acknowledge that
according to Contracts, Corvin Zrt.
undeľtook that eitheľ itself or a
person designated theľeby shall: (i)
build a passage on the Investment
Aľea (as deÍined in the Contracts) of
the blocks 109. and 113. located at
Budapest 8th District, with such
passage having direct connection to
public aľea' so that the passage will
be capable of being used for public
use purposes (the "Passage"); and
(ii) provide the Municipality free of
financial consideľation with an eight
(8) meters wide area of such passage
for public use with no restriction in
tíme, in accoľdance with Section
39(11) of Decree 47/1998 of the
Geneľal Assembly oť Budapest on
the Framework Rules of the City
Planning and Building (the
"BVKSz.").

Futureal l. Real Estate Investment
Fund (..F'utuľeal 1.'') and Corvin
Office Kft. were assigned by Corvin
Zrt. to acquire the areas specified in
the Contracts. Thereafter, Futureal l.
sold the areas owned thereby to
Corvin Office Kft. As a result of the
plot formations of such areą the ľea]

:, .l i I
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A kötelezettségvállalássa| érintett
területekből a l09 és l13 tömbökben
telekalakítással létrejöttek a Budapest
vľI. kerület, 36374 és 36343/1
he|yrajzi szám a]att nyilvántartott
telekingatlanok (az "Ingatlanok").

D' A Felek egyezően rögzítik, hogy a D.
Corvin office Kft'-ből kiválással
lótľejött a Corvin Retail és a Corvin-
Átrium Irodak Kft. (mely utóbbi
idokĺjzben beolvadt a Corvin Towers-
be). Az ęzzę| kapcsolatban 2007,
július 30' napján megkötott szétválási
szerződés értelmében az Ingatlanok
megosztásra keľültek o|y módon,
hogy a Corvin Retail tulajdonába
kertilt a 36343/| hrsz.-ú ingatlan
3946/6577 tulajdoni hányada és a
36374 hrsz'-ú ingatlan 52|4/8690
tulajdoni hányada' Az Ingatlanok
fennmaradó tulajdoni hányada a
Corvin-Átrium Irodák Kft. (késobb
Corvín Toweľs) tulajdonába kerüĺt.

E. A Felek egyezóen rogzítik, hogy a E.
Corvin Retail, valamint a Corvin
Towers jogelődje, a Corvin-Áhium
Irodĺík Kft. 2008. január 21' napján
építőközöss égi szerzódést kötöttek és
társasház alapíti okiratokat (a

,,Táľsasházi Alapító okiľatok'')
írtak alá az',|ngat|anokon megépítend ő
Corvin Atrium Bevásárlókö,zpont
néven ismert épület (a

,,Bevásár|óközpont'') tekintetében' A
Társasházi A|apító okiratok
értelmében a Bevásárlóközponton
belĺ.il a Corvin Retail és a Corvin-
Átrium Iľodák Kft. közös tulajdonába
kerĺ.il a Passzázs, ame lyre azonban _ a
Társasházi Alapító okiratok
értelmében a Bevásárlóközpont
kereskedelmi egységeinek (a
Társasházi Alapító okiratokban ezek
,,Bevásárlóközpont'' néven kerÜltek
meghatározásľa) mindenkori

pľoperties located at Budapest 8th

District, registeľed under the plot
nos. 3ó374 and 36343ll (the ..Real

Pľopeľties'') have been created
within the blocks nos. 109 and 113.

The Parties declare that by way of
the de-merger of Corvin Office Kfr.,
Corvin RctaiI and Coľvin.Átľium
Irodák Kft. (with such subsequently
merging into Corvin Toweľs) have
been established. According to the
relevant de-merger agreement of July
30, 20A7, the Real Properties were
subject to a plot formation, as a result
of which Corvin Retail became the
registered owner of the 3946/6577th
ownership ratio of the real property
registered under plot no. 3634311,
and the 5f14/869oň ownership ľatio
of the real property registered under
plot no. 36374. The remaining
ownership ratio of the Real
Properties was acquired by Corvin-
Atrium lrodák Kft. (subsequently,
Corvin Towers).

The Parties acknowledge that Corvin
Retail and the legal predecessor of
Corvin Towers, Corvin-Átrium
Irodák Kft', on January fL, 2008,
concluded ceŕain building
community contract and
condominium deeds of foundation
(the "Condominium Deeds of
Foundation") in respect of the
faci|ity known as Corvin Átriu*
Shopping Mall (the "Shopping
Mal|''). Pursuant to thę
Condominium Deeds of Foundation,
the Passage shal] bę jointly owned by
Corvin Retail and Coľvin-Átrium
Irodák Kft., with such Passage being
subject to an exclusive right of use in
favor of the all-time owner of the
shopping facilities (in the
Condominium Deeds of Foundation,
defined as "Shopping Center") ofthe

;Ě,Ř"DĺAdłe l3/lil n/
lil 1- |/ í)Uíy//? '(rr
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t.

fu l aj d onos án ak kizátr o|ago s haszn álati
joga van.

F' A jelen Megállapodással a
Közhasználatba Adók közhasználat
céljára át akarják adni az
Ingatlanoknak a jelen
Megállapodásban meghatarozott
részét az onkormányzat javára.

FENTIEKRE TEKINTETTEL Felek az
alábbiakban áIlapodnak meg:

A KözhasznáIatba Adók: (Đ l.
kötelezettséget vállalnak arr a, hogy az
Ingatlanokon felépült
Bevásárlókozpont ftldszintjének a
jelen Megállapodás i' számú
mellékleteként csato|t vźzrajzon
jelö|t, nyolc (8) méteľ széles területét
(a ,,KłizhasznáIatra Átadott
Terület'') az Önkoľmányzat javára, a
BVKSz' 39, $ (l1) bekezdésének
megfele|ően, kózhaszná|at céljára
źltadják; és (ii) válla!ák, hogy
idokorlátozás nélki'il minden nap napi
24 órában folyamatosan bárki
áthaladhasson a Kisfaludy utca és a
Futó utca koztjtt az 1. számú
mellékleteként csatolt vázrajzon jelöIt
tertileten (együtt a,,Ktĺzhasznáiat
Joga").

A Bevásárlóközpont ijzletmenete
szempontjából a Felek elismerik,
hogy a Közhaszná|atra Átadott
Terü|etnek a jelen Megállapodás 1.

számú mellékleteként csatolt
vánrajzon je|ölt nyomvona|a
megvá|toztatása válhat szĺikségessé.
Ezért a Felek a jelen Megá|lapodás
a|áírásäva| kötelezettséget vá|lalnak
arra, hogy amennyiben a Corvin
Retail a többi Fe]et arról tájékoztatja,
hogy a Bevásárlóközpont üzletmenete
szempontjából indoko]t és igazo|t
szükség van a Kcizhasználatra Átadott
Teľület jelen Megállapodásban
meghatározott nyomvonala
megváltoztatására, akkor a többi Fé|

Shopping Mall.

F. Under this Agreement, the Public
Access Grantors are intended to
provide the Municipality with a
portion of the Real Properties
specified herein for public use
purposes (in Hungarian:
,, közhasználat célj óra átadás,').

IN RESPECT OF the written above the
Paľties hereby agree as fo|lows:

The Public Access Grantors hereby
undertake to: (i) provide an eight (8)
meter wide portion of the ground
floor of the Shopping Mall built on
the Real Properties for the purpose of
public access (in Hungarian:
,,Jqjzhasznólaĺ céljára,,), outlined on
the site map attached hereto as
Annex I (the "Public Access Area"),
to the Municipaliý, in accordance
with Section 39(11) of the BVKSz.;
and (ii) ensure that the area between
Kisfaludy utca and Futó utca,
indicated on the site map attached
hereto as Annex l, be freely
crossable without a time limit during
24 hours each day (together, the
"Public Access Right").

The Paľties acknowledge that, in
view of the business of the Shopping
Ma||, the tľace of the Public Access
Area, as outlined on the site map
attached hęreto as Annex l, may
require amendment. Thus, by the
execution of this Agreement, the
Parties undertake that they will make
any and al| efťorts genera|ly
expectable from them so as to
properly amend the trace of the
Public Access Aľea should Corvin
Retail notifr the other Paĺies that
due to the change in the business of
the Shopping Mall, the trace of the
Public Access Area, as deteľmined in
this Agreement, should be amended



2.f.

minden tóle elvárhatót megtesz annak
érdekében, hogy a Közhasználatra
Atadott Tertilet nyomvonalát kozös
megállapodással mihamarabb
megfelelően módosítsák. A Felek az
egyértelmiiség kedvéért rögzítik,
hogy a nyomvonal módosítása a
K<jzhasználatra Atadott Terĺ.ilet
szélességét (8 m) nem érintheti.

A Felek megállapodnak abban, hogy
a Közhasználat Jogának terjedelme
vonatkozásában elsősoľban az építetI
környezet alakításáró| és védelméröI
sző|ő 199?. évi LXXVIII' törvény 2.

$ 13. pontja szerinti meghatározásaaz
irányadó, azzal, hogy a
Kozhaszná|atra Átadott Teľtiletet
kozterületi rendeltetésének
megfeleloen bárki használhatja
kizárólag gya|ogos kozlekedés
cé|jára,

A Felek megállapodnak abban, hogy
a Kcizhasználatra Atadott Teľi'ilet
hasznáIata mindenkor meg kęll
feleljen a Bevásárlóközpont, illetve az
azt magában foglaló társasház(ak)
hatályos hazirendjének és _ kivéve,
ha ahhoz a Corvin Retai| előzetesen
írásban hozzź!áru|t - nem terjedhet ki
a következőkre:

o a KözhasznáIatra Átadott TerĹilet
nem gyalogos közlekedésse| való
hasznáIata:

r felvonu|ások es mas
rendezvények tartása; és

r tüntetés, demonstráciő, avagy a
gytilekezési jogról szóló l989' évi
III' törvény hatálya a|á tartoző
más ľendezvény tartása.

Az onkormányzat minden töle 4.

ęlvárható intézkedést köteles
megtenni annak éľdekében, hogy a
Közhasználatra Atadott Tert]|et
m indenkori haszná|ata megfeleljen a

and such requirement is reasonable
and justified by Corvin Retail. For
the avoidance of doubt, the Parties
agree that the amendment of the trace
of the Public Access Aĺea may not
result in the change of the width
(ei ght meters) thereof.

The Parties agree that primaľily the
definition of Section 2(13) of Act 78
of 1997 on the Creation and
Pľotection of the Built Environment
shall be applicable by the Partięs for
the purpose of determining the
meaning and content of Public
Access Right, with that the Public
Access Aľea may be properly used
by the general public exclusively for
the purposes of ensuľing pedestrian
traffic.

The Paľties agree that the use of the
Public Access Aĺea shall at aII times
comply with the provisions of the
applicable by-laws of the Shopping
Mall and the relevant
condominium(s) and, unless
previously consented to by Corvin
Retail in a wľitten form, may not
include the following:

o the use of the Public Access Aľea
for non-pedestrian traffic
purposes;

. holding of parades and other
events; and

o holding of protests,
demonstrations or otheľ events
falling under Act 3 of 1989 on
the Right of Assembly.

The Municipality shall make its best
efforts and all efforÍs expectable from
it in order to ensure that the public
use of the Public Access Area at all
times comply with the provisions

aJ.3.

4.
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5.5.

fenti 3. pontban foglaltaknak.

Az onkoľmányzat tartózkodik
minden olyan döntés meghozatalától,
amely ellentétes a fenti 3. pontban
ťoglaltakkal'

A Felek Budapest Fováros VIII.
kerület Józsefuárosi Önkormányzat
Képviselő-testi.iletének z4/f0a9, ľ.
fI,) önkormányzati rendelete a
Józsefvárosi Önkormányzat
ťulajdonában lévő közterületek
használatáról és használatának
rendjérőI l' $ (l) bekezdés b)
pontjában foglaltak batá|yáva|
megállapodnak abban, hogy a Corvin
Retail jogosult a Kozhasználatra
Átadott Teriileten térítésmentesen
kioszkokat, reklámokat és dekoľációs
elemekeÍ elhelyezni, mely
használathoz az onkormányzat, mint
a közteľület.használat
engedélyezésére jogosult hatóság és

szerződo fél, továbbá a Corvin
Towers, mint szerzodo fel jelen
szerzo dés a|áír ásáv a| a hozzájäru|ását
a Coľvin Retai! részére megadja'

A Közhaszná|atba Adóknak a
Közhaszná|at Jogát a teljes
Bevásárlóközpont megnyitásától
kezdodően biztosítaniuk kel l.

A Felek megállapodnak abban, hogy
a Társasházi Alapítl okiratokat a
Közhasználatba Adók oly módon
rnódosítják, hogy a Közhasználat
Joga a jelen Megál|apodás szerint
azokban megjelo|ésre kerü ljön'

specified in Section 3 heľeof.

The Municipality shall abstain from
taking any decisions which \ryon't

comply with the pľovisíons in Section
3.

With effect as provided in Section
l(l)b) of the Decree . of the
Municipality of Budapest 8ü Distľict
Józsefoáros Nr, f4lf009(V.21.) on the
use and the order ofuse ofthe pub|íc
places owned by Józsefuáros
Municipality the Parties agľee that
Corvin Retail shall be entitled to set
up kiosks, advertisements and
decoration objects on the Public
Access Area free of charge and the

Municipality, acting in its capacity as
the authoľiý licensing the use of the
public places and as contracting party
heľeto and Corvin Towers, acting in
its capaciý as contracting parry
hereto hereby gives its consent to
Corvin Rętailto such a use. .

The Public Access Grantors shall
provide the Public Access Right as of
the day of the opening of the entire
Shopping Mall.

The Parties agree that they amend the
Condominium Deeds of Foundation
so thať the Pub|ic Access Right be
indicated theľein in accordance with
this Agreement.

6.6.

7.7.
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8.8.

9.9.

10.10.

A Felek megállapodnak abban, hggy
jelen Megállapodás a TarsashĺŁí
Alapító okirat mellék]eteként kertĺl
az ingat|an-ny i lvántartásba beadásra.

Az egyérte|miiség kedvééľt a Felek
rögzítik, hogy a Közhasznćiat
Jogának alapításától fiiggetlenül a
Közhasználatra Atadott Teľület
továbbra is a Közhasználatba Adók
tulajdonában maľad.

A Közhasználatba Adók kijelentik és
szavato|ját hogy:

o a małYar jog szerint érvényesen
alapították és érvényesen
mtiködnek, és rendelkeznek a
jelen Megállapodás a|źiráséúloz,
és aZ abban foglalt
kĺitelezettségeik teljesítéséhez
sztikséges jogokkal,
hatáskörökkel és felhatalmazással ;

. a Közhasználatba Adóknak a jelen
MegáIlapodás aláíľásával vállalt,
az abban meghatározott
kcitelezettségei jogilag kötik a
Közhasználatba Adókat;

. a Kozhaszná|atba Adókkal
szemben nincs folyamatban csod-,
felszámolási, végeIszámolási,
vagy más hason|ó eljárás; és

. az Ingatlanok a társashaz alapítás
in gatlan-nyi Iv ántartási
bejegyezését követoen a
Kozhasznźiatba Adók tarsasházi
ktizös tulajdonában fognak állní.

Az onkormányzat kijelenti és 1 l.
szavatolja, hogy:

o a magYar jog szerint érvényesen
miiködik, és rendelkezik a jelen
Megállapodás aláírásához, és az
abban foglalt kotelezettségek
teljesítéséhez szükséges jogokkal,
hatáskörökkel és felhatalmazással :

The Parties agľee that the pľesent
Agreement will be submitted to the
Real Propeĺty Register as an appendix
to the Condominium Deed of
Foundation.

For the avoidance of doubt, the
Parties confirm that thę Public
Access Area ľemain in the owneľship
of the Public Access Grantors
regardless of the establishment of the
Public Access Right.

The Public Access Grantors hereby
ľepresent and warrant that:

they are duly organized, validly
existing and in good standing
under Hungarian law, and have
the right, power and authority to
enteľ into this Agreement and
necęssary to enable them to
perform their obligations under
this Agľeement;

their obligations under this
Agľeement, when entered into,
constitute legally binding
obligations of the Public Access
Grantors;

there is no receivership,
liquidation, winding-up or similar
proceduĺe against the Public
Access Grantors; and

following the registration of the
condominium(s) with the Land
Registry, they are the
condominium co-owners of the
RealPropeľties.

The Municipality hereby represents
and warrants that:

. ít is validly existing under
Hungarian law, and has the right,
power and authority to enter into
this Agľeement and necessary to
enable it to perform its obligations
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. az Önkormányzatnak a jelen
Megá|lapodás aláírásával vá|lalt,
az abban meghatĺíĺozott
kötelezettségei jogilag kötik az
Onkormanyzatot.

A jelen Megállapodás annak Felek
általi aláírásával lép hatályba.

A Corvin Retail jogosult arra, hogy a
jelen Megállapodas szeľinti jogait és
kötelezettségeit engedményezze,
illetve változatlan tartalommal
ätruházza olyan harmadik személyek
részére, akik megszerzik a
Bevásárlóközpontot, vagy a

Bevásárlóközpontban a táľsashiíz
alapítás in gatlan-ny i l vántartási
bejegyzését ktjvetően létrejovő
társasházi albetétek tulajdonjogát a
társashlázi közös tulajdonból
hozzátartoző illetőséggel együtt
amely engedményezéshez és

átruházáshoz az onkorm ány zat i l letve
a Corvin Towers a jelen
Megállapod ás a|áírásźwal kifej ezetten
és v isszavonhatatl anul hozzájáru|nak'

Amennyiben a Közhasználatba Adók
a Bevásárlóközpontban levo
albetéteik vonatkozásában a tulajdoni
il letőségtiket eIadjrík, akkoľ kötelesek
arľól gondoskodni, hogy a vevő a
Közhasználatba Adók je|en

Megá|lapodás szerinti kotelezettségei
változatlan tańalomma| töľténő
teljesítésére kotelezettséget válIaljon.

A jelen Megál|apodásra a Magyar
Koztársaság jogszabályai iľányađók'
A Fe|ek megállapodnak, hogy
lehetőleg békésen rendeznek minden
o|yan nézeteltérést vagy vitát, amely
közottÜk a Megállapodásból vagy a
Megállapodással kapcsolatban
felmerĺiI. Amennyiben a Feleknek
nem sikerül a vitarendezés
megkezdésétőĺ számított haľminc (30)

napon belĺjl írásban megállapodniuk,

under this Agreement; and

o its obligations under this
Agreement, when entered into,
constitute legally binding
obligations of the Municipality.

This Agreement shall enteľ into force
upon its execution by the Parties.

Corvin Retail is entitled to assign any
and all of its rights under this
Agreement and delegate with the
same content any and all of its
obligations undeľ this Agreement to
any such third paľ!y, which obtains
the Shopping Center or, following
the registration of the condominiums
with the land ľegistry, the sepaľate
units within the Shopping Center
(including the ownership ratio
ľegarding the condominium joint
properties attached thereto) in respect
of which assignment and delegation
the Municípality and Corvin Towers
hereby give their inevocable and
unconditional consents.

In the event the Public Access
Grantors transfer their ownership
titles in relation to units within the
Shopping Mall, they shall ensure that
the buyer thereof undertake the
invariable fulfillment of the
obligations of the Public Access
Grantors speciÍied in this Agľeement.

This Agreement is governed by the
laws of the Republic of Hungary.
The Pańies agree that they shal|
attempt to settle all disputes arising
ťrom or in connection with this
Agreement amicably, if possible.
Should they not succeed in
concluding a written agreement
within thirty (30) days from the
commencement of the dispute in
question, thę Paľties shall subject
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úgyejogvitákraaMagyaľ
Keľeskedelmi és lparkamara me|Iett
szervezett ÁI|andó Választottbíróság
kizrírólagos illetékességét kotik ki.

l5. A jelen Megállapodás magyaľ és l5.
angol nye|ven készült. A magyar és
az angol nyelvű váitozat közötti
báľmely eltérés esetén a magyar
nyelv{l változat az irányadó.

A Fe|ek a jelen Megállapodást _ elolvasás és
egytittes értelmezést követöen mint
akaratukkal mindenben megegyezöt,
helybenhagyó|ag írták alá.

Kelt: Budapest, 20l0' június 4. / Place and
date of signing:
Budapest, June 4,2010

themselves to the exclusive
juľisdiction of the Court of
Arbitration attached to the Hungarian
Chamber of Commerce and Industĺy.

This Agľeement has been executed in
the Hungarian and English
languages. In the event of any
discrepancy between the Hungarian
and English versions, the Hungaľian
vęrsion shall prevaiI.

Having read anđ jointly interpreted this
Agreement, the Parties ťrnd it in full
accordance with their intentions and executed
it.

Kelt Budapest, 2010. június 
-. 

/ Place and
date of signing:
Budapest, June ,2010

coRvIN RETAIL Ingatlanfej|esztő
Vagyonkezelő Kft.

és Corvin Toweľs Ingatlanfoľga|mazó Kft.

Aláírás lBy:
Név / Name: Kertai Zsolt

Aláíľás/Bv: 'l"^.]t:-
Név /Naml: -Ią,fuĺ7J.E*.

Tisztség / Tit]e: meghatalmazott / proxy Tisztség / Title: tĄ;;w.vtcł

KeIt; Budapest, 2010' június f' / Place and G*.lqf.-\ł 7 ?*úcl .
date of signing:
Budapest, ĺune J, z0l0

iVht\Ś) ť

Aláírás / By:

iogyző

Név/Name: wocgt sn./(
Tisztsés / Title: ýc o.ł,X,,.
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1. számú Melléklet / Annex 1,

Ytzrajz / Site plan
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1. sz Melléklet
Alaprajz



2. sz Mellék|et
Közhasználatba AdásróI SzóIó Szerződé's


