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Képviselő.testĺilete számár a

Tĺsztelt Képviselő-testület!

1. Előzmények

2006. szeptembeĺ 29-én a Corvin Sétány Pľogram keľetén belül a Józsefuárosi

onkoľmányzattő! a Coľvin ZÍt. áital kijelölt Corvin office Kft. megvásáľolta a Vajdahunyad

u. 33. sz. a|attiingatlant. A telek a szomszédos Pľáteľ utcai Á]talános Iskola toľnaudvaľa volt,

ezért aVevő kötelezettséget vállalt aľľa, hogy az ingatlant saját költségére _ az lngat|annak a

köľnyező ingatlanokhoz telekegyesítés keretében tĺjľténő csatolását ktivetően - földszint és

emelet magasságig beépíti és kb. 1.0,8 (+/-0,5 méter) magasságban megépít egy szerkezetkész

épi|efiészt, biztositja annak a Púfier utcai Altalános Iskolával töĺénő, M előírásoknak

megfelelő ĺjsszeköttetésének lehetőségét. Az így kialakított helyiség alkalmas új toľnaterem

kia|akítására.

A Vevő tovébba vá|Ia|ta, hogy a kialakult épületľészľe, annak elkésztiltét követően,

haszonélve zeti j o got bizto sít a J őzsefv źĺo si onkorm ány zat r észér e 5 0 évre.
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság vé|eményezi X
Humánszolgáltatási Bĺzottság vé|eményezi tr

Határ ozati iav as|at a bizottság számár a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|ote4esztés

mestársvalását.



A tornatermet is magába foglaló éptiletegyüttes elkészült és 2010. októbeľ 5-én megkapta a

használatbavételi engedélyt. ZOLL év júniusában az onkormálnyzat megkezdte aPáÍer Iskola

éptiletének felíljításátt, egyben a szerkezetkész épületrész tornateremmé a|akjtását, a

munkálatok szeptemberben fej ezőđtek be.

A Képviselő-testület a 2L9l20Lt. (V.05.) szátmű határozatálval elfogadta a HaszonéIvezeti

Jogot Alapító Szerződést, melyet a Képviselő-testület a 358l20.J'.]'. (x.15.) számíl

határozatának 1. pontjáb an az alálbbiak szeľint módosított:

,,A Képviselő-testtilet úg,l dant, hogł
I. módosína 2]9/2011' (T,05.) számú képviselő-testületi határozatot l. pontjóban elftgadott

Haszonélvezeti Jogot Alapító Szerződés helyett az előterjesztés mellékletét képező, a 36374
helyrajzi számú épület alapító okirata szerinti 36374/0/A/3I helyrajzi szómú albetétre
vonatkozó Haszonélvezeti Jogot Alapító Szerződést flgadja el és felhatalmazza a
p ol górme s t ert annak al áír ós áľ a.''

2. Az elfogadott Haszonélvezeti Jogot Alapító Szeľződés módosítása

A szerzőđés a\áittsa előtt olyan köľiilmények meľĹiltek fel, melyek a|apjźn szfüségessé váLt

fenti határo zat ismételt módosítására.

2.1. A haszonélvezeti jog alapítása

A tornacsaľnokot magába foglaló épület együttesnek két tulajdonosa van. Az iľoda funkciójú

területek a Futuľeal cégcsopoľthoz tartoző Corvin Toweľs Ingatlanforga|maző Kft-hez

tartoznak, míg az izletkozpont a francia tulajdonú Klepierre Corvin Vagyonkezelő Kft-hez.

Az eredeti megállapodás szerint az a|áńró a Corvin Towers Kft. lett volna és a fľancia

tulajdonos társ záradékka| Iá'iĺta volna el a megállapodást. Javasoljuk, hogy a végleges

szerződésben minđkét tulajdonos szeruődo paľtneľ legyen, meľt így az onkormányzat tészére

előnyösebb a szerzódés. Adminiszhatív okokból a francia tulajdonos taľs a|áírźsa a

megszokottnál hosszabb időt vehet igénybe, ezért javasoljuk, hogy a szerződés szerinti 50 év

2oL2október1'-tőlkeľüljönmeghatźttozásra.

2.2. A haszonélvezeti jog éľtéke

A Haszoné|vezeti Jogot Alapító Szerződés aLáírása előtt felmerĹilt a Hivatal részérőI, hogy a

szerződésben kerüljön meghatarozásra a haszonélvezeti jog ĺisszegszeľii értéke, mivęl' az

onkormányzat számviteli nyilvántartásában szerepeltetni kell a vagyon értékű jog

ĺisszegszerű éľtékét. A felkéľt igazságngyi ingatlanfoľgalmi szakértő mellékelt éľtékelése

szerint a tornacsaľnok haszoné|vezeti jogának értéke L07 700 000.- Ft., ami bekerült a

szeľződésbe.

2.3. A Pľáteľ utcai Általános Iskola łisszevonása a Németh utcai ĺskolával

A Képviselő-testiilet döntése alapján a Ptátet utcai Általanos Iskola szeptembeľtől

osszevonásra kerül a Németh utcai iskolával. Mivel az elfogadott megállapodásban még több

helyen szerepel az Általános Iskola megnevezés, éľtelemszeľĺíen ezek módosítása is

szfüséges. Az épület j<ivőbeli hasznosítása miatt fontos rogzíteĺi, milyen közérdekű cél

éľdekében lehet használni a tornacsaľnokot.



2.4. A táľsasház alapítő okiľat módosítása

A tornacsarnok a szomszéđos iroda _ i,lz|et épület komplexum, illetve annak Társasházi

Alapító okiratának is ľésze. Az eIőteqesztés készültekor a Fĺlldhivatal még nem jegyezte be a

tźrsasház a|apító okiľatát _ egyéb, nem a tomacsarnokot érintő váItonatásokat kéľt, egyes

helyiségek elnevezését illetően _ ez&t nem albetét száĺnrrn|, hanem tulajdoni hányaddal és

rajzimelléklettelkerült feltüntetésre a haszonéIvezetiiog tárgya a megállapodásban.

A módosított, egységes szerkezetben lévő a haszonélvezęti jog éľtékét feltĹintető

Haszonélve zeti Jogot Alapító Szerződés jelen előterjesztés mellékletét képezí.

A Képviselő-testtilet döntése a helyi onkormányzatok'ĺőI szólő L990. évi LXV. törvény 2. $
(2)bekezdésén, valamint a37lf003. (VII.07.) önkormányzati ľendelet f.š Q) bekezdésén

alapul.

Ké ľem az aláňbi határ ozati j av as lat elfo ga d á s át.

Ha,rÁnoza.Tl JAvAsLAT

A Képvĺselő.testület r,igy dönt' hogy

1. a358I20|1. (x.15.) számú határozatát vĺsszavonja.

Felelős: polgrírmester
Hatĺáľidő: 20|2.július 1 9.

2. elfogadja a jelen előteľjesztés mellék|etét képező, a Coľvin Toweľs

Ingatlanforga|maző Koľlátolt Felelősségű Táľsaságo ĺlletve a Klepieľre Coľvin
Varyonkeze|o Korlátolt Felelősségű Társaság és az onkormányzat kiiziitt, 2012.

oktróbeľ |'.tő| 206f. oktĺóber l.ig szóló időtaľtamľa teľjedő, Haszonélvezetĺ Jogot

Alapító Szerződést.

Felelős : polgiírmester

Hataľidő: z)Iz.július 1 9.

3. felhatalmazz^ z polgármestert a 2. pont szerĺnti Haszonélvezeti Jogot Alapító

Szeľződés a|áirására,tartalmĺ elemeket nem éľintő változások mellett is.

Felelős: polgármester

Határido: 20 12. október ]..



4. elfogadja L Coľvin Toľveľs Ingatlanforga|maző Kft. és a Klepieľľe Corvin
Vagyonkezelő Kft.' mint tulajdonosok, kiizéľdekĺĺ kiitelezettség vállalását a

határozat 2. pontja szeľinti szeľződésben foglalt haszonélvezeti jog alapításáról. A
kiizérdekű cél, melynek éľdekében a ktizéľdekĺĺ ktitelezettség vállalása tiiľténik:
kiiztisségi tér biztosításao kultuľálĺs, oktatási és nevelési, valamint spoľttevékenység

támogatása.

Felelős: polgármester
Hatĺáridő: zlIf . július 1.9.

A diintés vé grehaj tá sáú v égző szerv ezeti e gység : Rév8 Zľt., Gazdálkodási Ü gyosztály

Budapest, AUlz.júIius 4.

Csete Zo|tán

mb. cégvezető lRév8Zrt.

Tĺirvényességi ellenorzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

/, ĺ(b,LÝ
Dr. Mészár Erika /

aljegyzo



HAsz oN Éĺvr,zuĺI Jo GoT ĺrłpÍľ ó szunzopÉs

Jelen haszo ĺérvezei jogot alapítő szetződés (a továbbíakban: ''Szeĺzőđés'') létrejott

egytészttĹlz

es

másrészľől:

Coĺvin Towers Ingatlanfotga|rnaző Korlátolt
Felelősség{í Társaság
tulajdonos
székhely 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. emclct
cégjeryzé|szárn: Főváĺosi Töruéĺyszék Cégbfuősága Cg.
01-09-876520
statisztikai sńmjel: 13849867 - 68 1 0- 1 1 3-0 1

adőszám:.
bankszänlaszám..'
képviseli: Tatár Tibor igyvezető (a továbbiakban:

"Tulaidonos")

Klepierre Coĺvin Yagyonkezelő Kodátolt Felelősségű
Táľsaság
székJrelp 1138 Budapesq Váci {n 178., cégegpé|szám:
Főváľo si Törvénys z ék CÉgbk ős ága Cg. 0 1 - 09 - 87 7 87 8

statisztikai számjel
adőszárrľ-'
baĺkszänLaszáĺĺl:..
képviseli: (a továbbiakban:

''Tátstulaidonos vagy Klepieľe Coĺvin Kft.'')

Budapest Főváros VIII. keľii{et Józsefuátosi
oĺkotmrányzat
haszonéIvező
szélĺhely 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
statisztilĺai torzsszáma: 15508009-7 5L1,-321'-0t

adős zá,mz 1 57 3 57 1, 5 -2. 42
b anks árnla s zÁm:1' 4 100309 - 1' 02L3949- 0 1 00 0 0 06

képviseli: dr. Kocsis Máté po|gärĺnester
(a továbbialĺban:,,ankormáĺ)rzat/Haszonéfuező,,, a
,,Trrl'1do''os'' és a,,Társĺiajdonos,' felek ktilon-kt.ilön,

e gyenlĺént'' Fél'', e gyĹittes en pedig'' Felek'')

közötr az a\ulkon. helpn, napon és feltételek szerint:

I.F,LoZ:MÉľĺrer

1'.7. Szetződő Felek egyezőeĺ rőgzítik, hogy a HaszonéIvező, mint eladó és a Tulajdonos

jogelődje, a Corvin office Kft., mint vevő 2006. szeptembet 29.-ĺapjáĺ szeuődést
,ę,Í,g^tl^n 

Adásvéteti Szetzőďés,,) kötöttek a Budapest 7. számí Körzeti Foldhivatal
(,,roIanĺ""taľ) áItaL veuetett ĺngatlan-nylyántarúsb.an 36379 hrsz. aIaĺt nyilvántartott,

iármészetben a Budapest VIII. kěrulet, Vajdahunpd u. 33. szám a|at talá]hatő ingatlan

adásvétele tfugyábaĺ.. Az IngarJan Adásvételi Szerződés _ 2007. ýus 24..nap1án kotott

megállapodas"általmódosítoit _ 5. pontja ércelmében a C-orvin office Kft. kótelezettséget

vźi2alt arta, hogy az ađásvéte| tfugyát képező ingatlant saját koltségére - az ingatlannak 
.a

konyező ingatĹnokhoz telekegyeiités ket.tében tötén ő csatolását követően - foldszint és



1,.2.

z

emelet rnagasságig beépítí és kb. 1O,8 m (+/-0,5 méter) magasságban megépít egy

szetkezetkész éptiletrészt (fetmenő szetkezetek, kész homlokzati kjalakitas, tető,
tetőszigetelés, teůkert és udvaĺ kialakítás) (az ''ÉpüĘt1ész-''), és egyben blztosíýa annak a

Ptáter tcal .ťyhtalános Iskolával toténő, az e\őkásoknak, megfelelő osszeköttetésének

lehetőségét. A Corvin office Kft. továbbává|Iahta,hogy az Epiiletészre, annak elkésztiltét

követően, haszonélvezeĺ jogot biztosít aHaszoĺéWező tészérc (,,Kötelezettségvállalás'').

Szerződő Felek egyezőeĺ rogzíik, hogy az 1'.1' pont szerinti telekalakítást, vagyis a

Budapest, VIII. Lerute t 36379 k|,vaizi szämí ingatlan és az azza| szomszśdos, korábban a

Foldhivatal áItaI vez,eten ingatlan-nyilvántarľásban Budapest, MII. kerĹilet 36374, 36375,

36376, 36377, 36378, 3$8ż, 36383, 36384 és 36385 he\,vĄzi számokon mJiváĺtarnn
ingatlanok egyesítését a Földhivata| 204046/1'/2007 szÁmíhxÁrozatá,va| jegyezte be az

in[atlan.nyilvántartásba, valamennyi. ingatlant 36374 heIyajzi szám alatt egyesíwe. A
teĹekalakíús Íoýánkialalolt 8690 rŕ teľĹiletű lngaldaĺ ĺ.ilajdonosai P9dig - a C-orvin office
jogutódjailém.- 5274/869O-ed részben a C-orvin Retail Kft., valamint 3476/8690-ed
réšzben a Tulajdonos lettek, tekintettel arra,hory a C-orvin office Kk. széwált a C.orvin

Átrium-Irodák.Kft-re, valamint a C.orvin Retail Kft-re, (mely jogutódlást a Foldhivaal
36284/1'/2oo8/o8.o1.1O szá,míhatározatáva| jegyezte be a Budapest, VIII. kerulet 36374

Lrcz. ingatlan vonatkoás ában), majd a Corvin Atrium-Irodák Kft. beolvadt a

Tulajdonosba (mely jogutódlás a Foldhivatal áIta| 201'466/2/2008/08.09.23 számű

haú,rozattal kertilt-bejeg-7zesre). A Corvin Retail Kft. 2011. december 31,-i hatá|lya|

beolvadt a Klepieĺĺe Corvin Yagyoĺkezelő Korlátolt Felelősségri Tátsaságba-(székhely:

1138 Budapest, Váci űt178.,ĺyl7vántarga aFővatosi Törvén1nzékCrgbíróság^Q.01-09 -

877878 számon).

Felek egyez őeĺ rőgzítjk, hogy a Tulajdonos és a l(lepieľe Coĺvin KÍt. jogelődie,. a C-orvin

Retail Kk. 
^, 

1'2 pont szě.int kialakult Budapest, MII. kerület 36374 he|,vajzi szá,mĹl

ingatlanon a oa-ĺzO3/39/2OO7(o7.O3) szämű építési engedéý a|apján 1egépítetcek :sy
iĺoał és kereskeđelmi tendeltetésű épiiletet (laszná|atbavéteh engedély szám: 08-

t}8/33/2o1o(1o.o5), mely épiĺlet ńsze|<ént klaIa|ĺtásra keru|t az 1'.L pont szerinti
Épületrész 583 ď alapterülette| az épĺůlet.2. emeletén.

Szerződő Felek tögzítik, hogy a Corvin Towers Kft. és a Coĺvin Retail Kft., mint a

Klepierte Coĺvin Kft. jogelődje a tátsasházi törvény 7. s (1) bekezdése a|apján

kezdeményeztéka fenti 1.3 pont szeĺinti éptilet tátsasházzá. alakitasát, a tatsasház eIőzetes

aIapítÁsánákúnýtpedig a Fotdhir'atal 201,466/2/2008. számri határozatávaI- aIII.7. a|attl

Íe|jegy,és rangsorában --a 36374 he|,vajzi számí ingatlan rulajdoni |apján fe|1egyezte.

Szetződő Felek szintéĺ. rogzíĺk,hogy a fentieket követően a Tulajdonos és a C.orvin Retail

Kft., mint a Klepiere Corvin Kft. jógeIődj e a tarsasházi tő,rĺéĺy 5. s (1) bekezdése a|apján

e|hatärozták a fenti 1.3 pont szerinti épiilet ,,Corvin Átrium 109'' néven társasházzá

tötténő alakitasát, 2011' július 28. napján ąláíttzk az ette vonatkoző tarsasház a|1pítő

okiĺatot (az ,ĄIapító Oí<irat'') és a tarsasház ngarJan-nyIvántartási bejegyzese 
.lránti

kérelmet a Foldhivaa\hoz beny$tottálq mely lĺérelmet a Foldhivaal81,582/2/201'2. sz.

hatát ozatáv al e lutas ított.

A FoldhivaaI a arcasház bejegyzését elutasítő hatátozatábaĺ foglaltaknak megfelelően a

Tulajdonos és a K1epieĺĺe Corvin YagyonkezeIő I(oĺlátolt Felelősségri Tarsasäg

módosítotrák a fenti 1.3 pont szerinti épület szintenlĺénti alaprajzÁt.

1..3.

1,.4.

1,.5.

1,.6.



3

1'.7. ATulajdonos és a Klepierre C-orvin Kft. kijelentik, hogya Budapest, VIII. kerület 36374

he\yajzi számí ingatlanon - a rulajdoni lapon felĺintett adatokkal egyezőeĺ - C-orvin

Toíers Kft. 3476/8690 tulajdoni hänyadda| rendellĺezik, míg Klepierre Corvin
Yagyonkezeló Koľlátolt Felelősségú Tátsaság5214/8690 mlajdoni hányzddaI rendelkezik.

1.8. A Tulajdonos és a Klepierre Corvin Kft. kijelentik és jogutódjaikĺa kiteĺjeđő !l71á|1yal
szavatoIják,hogy a Budapest, VIII. keríilet 36374 he\y,"-:lzi számĹl ingadanon a Tulajdonos
3476/8690 rulajdoni hánlpdánkor|átozás nétkiil jogosult a jelen szerzőđés haszonéIvezefr'
jogot alapítani.

1'.9. A Tulajdonos és a Klepierre Corvin Kft. kijelentik és jogutódjaIkta L<ĺteĄedő hatal7yal

szavato|ják, hory a je|en Szetződéshez 1. sz. mellékletként csatolt 2. emeleti a|aprajzoĺ
piros színnel jĚi"rt ingatLant megtestesítő 583 m2 alapteľiiletíí helyiség tekintetében a

Tulajdonost h':zárő|ag* binokla.i és haszná|aú (lasznosítás| jog ill9ti mę8.' s.1 ielen
szeruőđéssel alapítoti haszonélvezei jog a|apján ugyancsak kŁärő|agos binoklási és

haszná|aťĺ (rasznosításĐ j"g illeti meg a TŁszoĺéIvezőt, ĺĺelyet a jelen szetzőđésben
f oglalak s ze rint gyakorolhat.

1.1o. A Felek rogzftik,hory a Tulajdonosnak és a Klepierre C.oruin Kft-nek a közös rulajdon

tarsasház a|apítasával törtéĺő megsztintetése sotán úgy kell megállapodniuk, hogy

úrsasházi aLapĺto okiratban, illewe aż annak ingatlan-nyilvá,ntartásbavalőbejegyzés.',.oľľ
a jelen szer)őđéshez 7. sz. mellékletként csatolt 2. emeleti lLaptajzon pjros színnel-jelolt
sss negyzstméter alapterületű helyiségnek önálló ingatlanként t/1 aráĺshan a Tulajdonos
ktilon ĺ,iajdonában kell á|]n:a.

t.11. A Klepiene Corvin Kft. kijelenti, hogy a haszonéWezeti jog a|apításához a jelen

Szerzőđésben foglaltak szeľint feltétel nélkĹit és visszavonhatatlanul hozzáj'fulil', .továbbá
kijelenti, hogy ä hxzoné|vezetí joggal érintett Ingatlan(rész) a társxház ingatlan-

nl1iilváĺtattÁsí bejegyzését követően a Tulajdonos |<lzátőlaso.s -tulajđonába 
fog.keľĹilĺri a

Tulajdonos és a K|ęierre C.orvin Kk. áIta|aláírandő társasházía|apítő okint alapján.

II. Haszonélvezeti jog alapitása

2.1'. Flaszonélvezeti jog alapítása. 'Ą jelen Szerzőđésben foglalt feltételek szeľint a Corvin
Towers Kft. és az onkormánąat 2012. év olaóber hónap 1'. napjátőI kezđődő, 50 évĺe

sző|ő, vagyis 2062. év olaóber hónap 1,. napjáig tanő haszoné|vezeti jogot a|apítanak.a

Haszonélvező javára a Budapest, vÍIl. kerrilet 36374 he|yrajzí számű. ingatlan G*ľ
Towers Kft l+lo/sego ĺilajdoni hánpdäbő| 9I/1O.000 eszmei há,nyadra, amely

természetben megfelel a jelen Szetződéshez 1. sz. mellékletként csatolt 2. emeleti

a|aprajzonpiros szÍnneljeblt 583 négyzetrnétet alapteĺtiletű épületrésznek.

A haszonélvezeti jo1 a|apítása . a Tulajđonos köz&dekű kötelezettség válląlĄsára tekintettel

- térítésmentesen történik '\ közétdekű cél, melynek &dekében a közérdelcri kotelezetség
vál[a!á,sa tönénilc kozösségi ér biztosítása, |łilĺxális, olctatási és nevelési, valamint

sporttevéken)rcég támogatása. A Haszon éIvező jeleĺ Szetződés aláftásával a haszoĺéIvezeí
jőg a|apításá; - az alabĚi 2.6 pontbaĺ ,lľ:ĺalľĺľa tekintette| mint térítésmentes' kózosségi tér

biźtosiá'ára, kulrurális, olaatási és nevelési, valamint spornevékenFég támogatására

totténő közéĺdekű fe|aján7ást - e\Í.ogaĄa. A szo|gáltaúst az onkormánszat Í.ordírja -
közvetlenül vagy kolaégvetési szerve' illewe hjz,á,rő|agos wlajdonában á|lő gazdasági

társasága ítján _ köz &đekű cé|ta.



2.4.

2.2.

2.3.

2.5.

2.6.

2.7.

A haszonélvezeti iog iđőtartanla. A jeLeĺ Szetződésben biztosított haszonélvezei jog a

Flaszonélve zőt a Íenĺ2.7 poĺt szerinti időtatamvégérg illeti meg.

Az |ngatlan birtokbaaďása. Á. TulajđoÍaos az Ingatlant a jelen Szerzőđés alátását

megeLőzőeĺ 2011. június 27-én a HaszoĺéIvezőnek biĺtokába adta és FlaszonéIvező azt

ezen naptól fogva a Tulajdonos engedélyével jogszeiien hasznáIja, és mindezt

Flaszonélve ző jeIeĺ Szetzőđés alairäsávaI megerősíti és ny.výzza.

A haszonélvezeti jog tata|rna. A Felek rogzftik, hogy a haszonéIvezeti jog a|apjá,n a

F1aszonélvező jogosult az Ingatlaĺt biĺtokábaĺ tattani, használli és hasznaít szedni, és

megilleđ a biÍtoŇédelem. A Ěaszonélvező virseh az.Iĺgat|annal lĺapcsolatos.összes terhet

és Ěokséget, beleérwe az adő|at és a fenntartássa| felujítással,'l1elyreállftással, javítással és

|<arbana|tással kapcsolatos valamennyi költséget, kivéve az a|ábbi 4.5(a) pontban fua|mak

megfelelően a taisashäzi kozos koltséget és a rulajdonost a szavatossági kötelezettségei

köĺében terheIő költségeket.

A haszonélvezeti iog gyakor|ásának átengedése. 'Ą. 
HaszonéIvező kifeiezetten jogosult

haszonélve ze:j- jogänłkg.,akorlá,sát részben vagy egészben költségvetési ntézményeivary a
kizárőIagos rubjđonábań á1lő gazdasági tÁrsasága részére - akár ellenénék fejében is -
átengedňi. A Tulajdonos a hasžonéIveżeú jog gakor|ásának előbbiek szerinti . ellenénék

fejében vagy ingyen tőttéĺő _ átengedéséhez je|en Szerződés megkQtéséyel. kifejezetten

hozzájá,ruI. A'haszonéIvezeti jog gyakorIá,sánakánengedését a Ptk 159. s Q)be|<ezdése teszi

lehetővé. '\ Felek rogzítik, hog, a haszonélve zeti jog gy.akor|äsának átengedése nem érinti

^,onkor^ánYathaszonéIvezeti 
jogá,ĺakÍenná|]á,sát.

A haszonélvezeti iog ellenéľtéke. A haszonélvezeti jog a|apítása - aHaszonéWező jzvára

a Ptk. 593. s (1) bekezdése szerinti kozétdekű kötelezettségválla|áy' keĺetében

térítésmentesen történik A Ptk 593. s (1) bekezdésére hivatkozássa|a Tulajdonos kijelenti,

hory a haszoné|v ezed jogot ingyenes en köz&đekíí teIaýnlásban (2.1 pont) megh ztározotr

kózétdelďt célok elősdtése érdekéb eĺ alapiga.

A Tulaiđonos azIĺgarJan megépítésével kapcsolatos beszerzésein előzetesen felszámított

nĺa. ".- vonta I,, ťg 
^, ^gřĺe",' 

haszonéťve zet aIapítása során nem kell Afát áthárítson

az onkormány,^,o,"á,^z a ťłaszonéIvezeti jog a|apítźls teljesen ingyenes az o''kormányzat
oIda|án.

Az Ingatlan visszaadása. A haszonélvezeú jog megszűnése esetén a HaszonéIvező

köteles- az Ingat|ant a Tulajdonos részére visszaadni. Felek megállapodnalq hogy a

haszoĺéIvezetl jog megszűnését követően a HaszoĺéLvező minden áLtala létesített

burkolatot, gépc{zeď- řezetékeket, berendezéseket és felszereléselet az éptilet

szerkezeteinek sérelme nélkÍil - leszeĺelhet és elszállíthat. A haszonélvezet megszűnésével,

ha a Felek eltétően nem állapodnak meg, a Haszonélvező az Ingatlant szerkezetkész, az

eredeti (azaz azalábbi 4.1 pont szerint) á|7aponakmegfelelő állapotban köteles visszaadni.

Beiegyzési engedély. A Tulajdonos és Klepieng C-oryin Kft. jelen Szetződés a|átásával

Íelícte|nélhil éš vissźavonhaat|anuIhozzĄáru| a|thoz,hogy aÍhszoné|vezetilog a C-orvin

Towers KÍt 3a76/869O tĺ|ajdoruháĺyadábő| a 2.1 pont szerinti nrlajdoni i7etőségre az

ingatlan-nyilvá ntaftáľ,ba a f.enti 2.1' pont szerinti íđőtartamn szőIőan a HaszoĺéIvező javára

bĄegyzéste kerríljon, amely természetben megfelel a jelen Szerzőđéshez 7. sz. mellékletként

.'átäit 2. emetetí.aLapra1zonpiľos színnel jelolt 583 ĺéryzetméter területnek

2.8.



2.9. Haszonélvező válJaIja,hogy az Ingatlant is magában foglaló ép{"ľ. vonatkoző Társasház

Alapító okirat éshozzá kapcsobđo szintenkéńti aLaprajzokrendelkezésre á|Já,sát és részére

történő átadását követó 15 (tizenöt) napon beliil földhivatali bejegyzésľe alkalmas

formátumb aĺ a?áitt okiľatban lnozzźtját,a'1- abl,hoz, hogy a jelen Szerzőđésse1 a'|zpított

Haszonélve zet1' Jog a tátsasház bejegyzését követően Lz lflgatuf-nyLvántartź,sban az

Ingadant ..gt..i".it ő tarsasbází albetét számon felvételĺe keriilő, a lulajdonos |<tzárő|a.gos.

ďa1donát kJpező önálló ingatlanra (a ĺÁrsasházi kclztls tulajdtrrrból hozzátanozó tulajdoni

ilietőséggel egy"tt) keriilj ön áRĺezetésre.

uI. Nyilatkozatok és szavatosságváů|a|ás

3.I. A Tulajdono s azlĺgat|an tekintetében kijelenti és szavatolj^,h9ry azIngatlant nem terheli

,.*-iiyu,. o|yaĺ inlathn-nyilvántartÁsba be nem jegyzen szolgalmi vłry eýb.harmadik
személýeket ..g'ľjo jog, ame\y Haszonélvezőt haszoĺéWezei jogáĺak gyakorIásäban

kor|á,tozná,vagyal<adáIyoznä.

3.2. A fenti 3.1 pontban írcaklĺal kapcsolatban a Tulajdonos tĄékozatja a Haszonélvezőt, a

HaszonéIvező pedĺgtudomásul veszi, hogy a Budapest, VIII. keľtilet 3637 4 \e}vnp.i számít

ingatlant a Cxd Kožép.Európai Nemzetliozi Bank Zn. javára'58.603.000 ĘUR és jaru]ek9l

,,"ąeig bejegpcĺt keretbiztôsfté|<ĺ je|zá,"Iogjog Qgpterye! _iogosult .az-UniCredit Bank
IJw,{^,y Żíi,s, zolz.O1'.1,4-.Ę a CIB Kýzép-Európai Nemzetkazĺ Bank 7n. ).vyeo
(.gri.o'l.ges, jogosult 

^, 
U^C,"dit Bank Hunga_r1 Zn) bejeryzett vételi i9g' illery9

Üřic*.ai. b""k "Hu''g"ry Zrt. javára 3.12o.ooo EUR erejéig bejeg5zett keretbiztosítéki
je|záIogjog terheli, rciabba 2OI7.oL.t9-ig a CIB Kozép-EurőP3i N:mľtkaziBankZru
javára",1ägyet.''ileges jogosult az UniĆredit Bank Hungary Zn.) bejegącrc vételi jog

i"grott, " }eneľ;;. ľ.'l-"ia"''"s kijelenti, hogy valamerlnyi Teher az ő 3476/8690-ed

ĺĺá;ao"i hányađát tetheli, és a tÁrs'asháĺz aLapítast követőer' ?, .$ tulajdonába keĺiilő
táLrs,asházi kulbn rubjdonok _ kozttik az Ingai|an _ társashäzi ktllon |apjá,n kenil majd

áqegyzéste' A Tulajdonos tájékoztaga a Haszonélvezőt, hogy a hitelĺrýtó bankok a

hitelszerződés megkötésekor tudomássalbírtak a jelen Szeuőđés 1'.7 pongátban tészletesen

ismertetetc Kotelezetts égvá|la|ásről, és a Haszonélvező javan szóló jelen szetződés szerinti

haszonélve zeu' jog alapításáthoz aLlitelszetződésben előzetesen hozzájánitak'

3.3. A Tulajdonos úgy nyilatkoziĘ hogy amennyiben-a haszonéIvezeti jogbeje.gyśséhez a
jelzáIo$ogosukaĚ, vigy más s'.ňé\ok kĺilon hozzĄáru|ására lenne szülség, annak

beszetżéséte és a Földhivatalhoz tóttéĺőbenýjtasra kötelezettségetvá|7al.

3.4. 'Ą. Tulaidonos jelen nyl7atkozataval a kivitelezővel azorlos szavatosságot vá17al a

HaszonéIvező felé, hogy az lĺgaldaĺ az építési engedélynek megfelelően kerĹilt

kivitelezésre.

3.5, Felek ĺögzítik, hogy a HaszoĺéWező megbizásábőI1ljátő Mozaik 8 I(ft. Ingaianszakéttő

Mémökř ĺ,od^ tőn. június 17-én |<ek és az oikor^ányzvt lrattÁrálban elhelpzett

énékeléséb en ahaszonéIvezeti jog énékét 107.700.000.-Ft osszegben állapította meg.

IV. Egyéb kötelezettségek

4.1'. HaszonéWező kijelenđ, hogy az lĺgaiaĺt megnzsýIta és az megfelel az 1'.1' pont szednti

Szerzőđésben körĹilírt szetkezet kész Épiiletrěsznek, az^z a felmenő szer|<ezetei,

homlokzati |ĺa|akjtasa, teteje, tetőszĘeteLése, a tetőkert és az udvaĺ |ĺala'|ĺtás elkésztiłt, és a



4.2.

4.3.

+.4.

4.5.

6

Práter utcai iskolaépiilettel történő, az e\őiĺásokĺak megfelelő összeköttetés lehetősége a

Budap est, VIII. kerĺile t 3 637 4 htsz. ÍeLőI bŁtosítva lett.

Felek egyezőeĺ rogzítjk, hogy az IngatJan a Tulajdonosok ĺendelkezésére áLlIő 201'0,

,'olr"-bž, 79. ĺapjíĺ jogetőrő.emelked]ett 08-Io8/33/2o1o1o.o5. szám(lhaszná|atbavéteh

engedélybe'' fogĹ'it"t éitelmében funkcióját EĘlry. ielenleg rýtÁyak ľ-9.ľ Felek

tfzĺtx. továbĚá, hogy HaszoĺéIvező a Tulaj|9nos . hozzáiáruIásá,val. eIvégezte a

toä"te,.*l.ént való iłasznáIathoz szi|séges áahirrtási munkílatokat. A Tulajdonos

vá|7a\a, hogy az Ingatlan rendeltetésének megváhoztatÁsához _ ideérwe a földhivatali

nv,lvá1r6arcgban ,,alđ áwezetést is - a szükséges ĺlJiatkozatot a HaszonéLvező kéĺéséĺe

|ĺadja, ha a rendeltetés változtatźs a kőzétdeIďl Íelajźĺnlásban Q.l pont) meghatÁtozott

valamely kö zérđe|ďt céilal összhangban van.

Á. Felek az egyéttďlműség keđvééĺt rogzítsk, hogy a Haszoné\vező benlházásábaĺ iétestilt

burkolatok, gépészei vezetékek, beĺenđezések és feiszeĺelések a HaszoĺéWező t.,alajdonát

lĺépezik

Tulajdonos yĄlla:.ia, hogy a társas\láz bejegyzését követóen halađéktalanul gondoskodik az

Ingłdan r"nd"lt"téséřák megfelelő mődosításá,łőI és anĺak ingattan-nyilvántanási

bejegyeztetés&őI.

A Tulajdonos a Felek és a Klepierre Corvin Kft. 'jogelődje, 
a C.orvin Retail Kft. kozott

2O!O. 
,szeptember 

L3. napjái megkötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően

megetősíti, hogy

Đ ^z 
Ingatlan kóznűe\7átása a Práter utcai iskolaépiiletból lett biztosíwa, íW ̂

Has z onélve z ő köz;Jrz emi dĺjakat z T ársasháznak nem ko tele s fi z etli,

b) az Iĺgat|an megközelítése, fenntartása, uzemeltetése és Inszná|ata a Prarcr utcai. 
iskoběpiletbőt 

-tonénik kivéve a tűzo|tási menekiilési útvonalat -: ,ĺgy 
a

Haszonélve zőt tarcasházi kózos költség frzetésíkötelezettség flem terhd és

.) mindenkor bztosírja a társxház közös (sztikség esetén ktllon rulajdonú)

épületrés zeiben a tomaterem heýiség tűzvéde|mi menektilési íĺwonalät és kulcsot

bLtosít a totĺrelterem és az izLerkozpontnyitott tenszát e\valasztő tűzgát}ő ajtőhoz.

Zfuő rcĺdelkezések

A Felek vá|!allák, hory a másik Fél indokolt kérésére aLáímak, és egyrnásnak á,tadnak

minden olvan Ĺsetlegeš,további dokumentumot, kiadnak bármely további jogn,jlatkozatot

és -.p.ś',,.k -ňd.'' olyan további intézkedést, amely szükséges lehet a jelen

Szeuőáésben foglalt jogtigylet teljesítéséhez, kĹilönösen a HaszonéIvező haszoĺé|vezei
jogá,,nakazlngat|tn-n}rl7vántatásbatörténőbejegyzéséhez.

A Felek a jelen Szetződés alátásával megh^tut+azzák a.jďleĺ Szeuődés ellenjeryT"é,".?

Tulajdonos képviseletében dr. Jabronka Ŕoland ügyvédet (dr. Jabronka Roland Ugľédi
Iroda,1082 Bůdapest, Futó u.47-53., VI. em.) aHaszoĺéIvező kép_viseletéb1 pęđig-*
Báürn Tibor ĺgy"caé, (O52 BudaPest' RegĘgsta u..L2) és.a Klepierre C,orvin K .

képviseletében 
-[...1 tĺgřeaet. FeÉk megliaialrnazz,á,k továbbá dr. Jabronka Roland

tigj-éd.., hogy i jeleĺśzerződést az illetékes fóldhivatalhoz benýtsa és.aHaszoĺéIvező

iZ!,""eĹ,,,Ěa jogar'ak bejeryzése során az illetékes foldhivatalnál, mint a Felek jogi

v.

5.1,.

5.2.



képviselőie e\1ár1on, azaz 
^ 

Tulajđonost, a Klepierre C-orvin Kft-t és a HaszonéIvezőt a

b ejeryzés s orán lĺépvis elje.

5.3. Felek kijelentik, hogy iogĺ személyek, szerzőđéskötési kép.e.sségtlk lrc+átozva nincs,

nyllatkoźaukhoz seňnriÍé|e hatősági engedélyre, va{Y harmadik szemé|y hozz,á,járu|ására

nincs szülség.

5.4. Á jelen Szeruőđésben nem szabáIyozott kéĺdésekben a Maryar Koztź,'rsaság Polgän
TörvényköĺyvérőI szőIő 7959. évi IV. törvény, va]amint az egyéb kapcsolódó

re nde lke zés ek az lr ánwdők-

JeIeĺ Szerzőđést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alďírott helyen és napon,
-jőváharyő|ag 

alálrńln A jelen szerzőđés megkötéséhez aJőzseÍváĺosi onkotmáĺyzat képviselő

testĹilete [. . . ] számú hatÁrozatÁv al hozzájánit.

Budapest,2012. .tffi

co'ui'To*ers IngatlanÍotga|maző Budape.st Főváľos VIII. keľůilet}ózsefuárosi
Kotlátolt FelelősségííTőtsasäg, onkormányzat,HaszoĺéIvező

tulaidonos képviseli: dr. Kocsis Máté poLgáľÍnester

képvis e li: T atfu T íb ot, igyv ez ető

Ellenjegyzem:

Budapest, 201,2. {iiffi.

Klepieľre Coľvin Vagaonkezelő E|Ieryegyzeĺt
Korlátolt Felelősségű T átsaság

társrulajdonos
képviseli: igyvezető Budapest,2012.'.#ł|ffi.

Ellenjegpem:

Budapest,2012. [i:ť$.
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