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MEGÁLLAPoDÁ S TELEKAr,a,rÍľÁSRóL

amely létrej ött egyrészrol

Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefvárosi onkormányzat (székhelye: l082 Budapest,
Baľoss utca 63-67.; Ĺĺ-lrzskönyvi száĺĺla: ]35715; adőszána 157357|5-2-42, statisztikai
számjele: 157357|5-8411-321-01; képviseletében dr. Kocsis Mái9 polgármesteľ (a
továbbiakban: onkormányzat),mint ingatlantulajdonos, továbbiakban: onkormányzat

másrészľőI
CORDIA Ingatlanbefektetési A|ap (IVINB lajstromszám: 122|-08, székhelye: 1082
Budapest, Futó utca 43-45. VI. effi., adőszáma: 18122882-2-42, statisztikai számjele:
18122882-6810-915-01, törvényes képviseletében eljaľ: Finext Befektetési Alapkezelő
Zártkoĺuen Működő Részvénýársaság, széklrelye: l082 Budapest, Futó utca 43-45. VI. ern.,

cégsegyzékszźlma:01 l0 044934, adőszttm: 13052502-2-4f; statisztikai jelzőszám: 73052502-
6630-114-0l, képviseletében eljáľ: Karai Péter igazgaLósági tag), mint ilrgatlalrtulajdonos'
továbbiakban: CoRDIA Ingat|anbefektetési Alap

ésa
Futuľeal 1 Ingatlanbefektetési Alap, (MNB lajstromszáma: |212-9, székhelye: 1082
Budapest, Futó utca 43-45- VI. em., statisztikai számjele: 18113774-6820-915-01, adószárna:

181137]4-2-42, aĺne|yet törvényesen képvisel: Finext Befektetési Alapkezelő Zártkoruen
Működő Részvénýaľsaság, székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 43-45. VI. emelet,

cégtregyzékszźlma: Cg.01-1 0-044934, statisztikai számjele: 13052502.6630-114-01,
adőszáĺna: 13052502-2-42, képviseli: Darida Pál igazgatósági tag);, mint ingatlantulajdonos,
továbbiakban: Futuľea| 1 Ingatlanbefektetési Alap

kozott, alulíľott időben és helyen, az a|ábbj tartalommal:

l. A teleka|akítást mege|őző áIlapot:

I.1' Az onkormányzat kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonát képezi a Budapest Fováros
Koľmányhjvatala XI. KeľĹileti Hivata]a (továbbiakban: Fö]dhívatal) által nyilválrtartott alábbi
Ingatlan:

(i) Budapest, VIII. kerület, belterület. 36240 helyrajzi számű, teľmészetben a 1082

Budapest, Bókay János utca 39. szám alaÍĹtalálható, kivett beépítetlen terület művelési

Budapest Józsefváros Onkormányzat
dr. Kocsis Máté polgármesteĺ

Ellenjegyzem:

* 6s |eołc . Qu . oa)sz .nodánząĺ

K&|l Bank Zrĺ
LetétkezeIő

coRDlA Ingatlanbefektetési Alap
kćpviselctébcn e|jár:
Finext Befelĺetési AIapkezeIő
Záĺtkörűen Mĺikodo Részvénytársaság
Kaĺai Péter igazgatósági tag

FI.]TUREAL l. Ingat|anbefektetési Alap
képviseIetében eljár:

Finext Befektetési AIapkeze|ő
Zártkbĺllen Miiködő Részvénytarsaság
Daĺida Pál igazgatósági tag

Az okiratot készítettem és ellen.'|egyzenl
Budapest,20l6. .. ..... nap.ian
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ág megnevezésu,6]8 nl2 tertiletĺĺ ingatlan (,,Ingat|an |.'' vagy ,'onkormányz1lti
Ingatlan I.").

Az Ingatlan l.-re a Rév8 Józsefvarosi Rehabi]itációs és Városfejlcsztési Zrt. javára
200 6. március 26-ig taftó véĹel i j o g v an b ejegy ezv e.

AzIngatl'an l.-re az ELMÜ Há|őzat Kft. javára, 5 m2 nagyságú területre vonatkozóan
VMB-l |7/2012 számon vezetékjog van bejegyezve. (,'Vezctékjog I.'')

(ii) Budapest, VIII. kerület, belteľület.,3624I he|yralzi számu, ternrészetben a 1082
Budapest, Bókay János utca 37. szám a|aÍÍ. található, kivett beépítetlen terület művelési
ág megnevezésú, 841 m2 területű ingatlan (,,Ingatlan II.'' vagy ,,onkoľmányzati
Ingatlan II.").

Azlngatlan II.-re az ELMÜ HáirőzatKft. javára,77 m2 nagyságú területre vonatkozóan
VMB-1 17 /2012 számon vezetékjog van bejegyezve. (,,Vezetékjog II.'')

(iii) Budapest, VilI. kerület, belterti|et, 36252 he|yrajzj számil. tennészetben a 1082
Budapest, Leonardo da Vinci utca 32. szám alatt található, kivett beépítetlen terület
művelési ág megnevezésű, 1623 m2 terĹiletű ingatlan (,,Ingat|an III.'' vagy
,,Onkormá nyzati In gat|an III.'').

AzIngat|an III.-ra azELMIJ Há|ozat Kft. javára ,22 m2 nagyságú terĺjletre vonatkozóan
VMB- 1 17 12012 számon vezetékjog van bej egyezve. (,,Vezetékj og III.'')

I.2. A CORDIA Ingatlanbefektetési Alap kijelenti, hogy kizáľolagos tulajdonát képezi
Btldapest Fováros Koľmányhivata|a XI. Keľti]eti Hivata]a (továbbiakban: Fö]dhivatal) által
nyilvántartott a]ábbi Ingatlan:

(i) Budapest, V]]I. kerĹilet, be]teľĹilet, 36239 lrel.v*ľa.izi számťl. természetben a Bókay Jállos
utca 41 . szám alatti, kivett beépítetlen terület művelési ág megnevezésű, 426 n^2
területrĺ ingatlan (,'Ingat|an IV. vag1' Cordia Ingatlan I.'').

Az Ingatlan IV.-re az ELMU lfćiőzaĺ Kft. jal'ára ^ 4 n.0 nagyságĺl terĹilelľe vonatkozoan
VMB- 1 17 /20 12 szálrron vezetékj og van bej egyezve. (,,Vezetékj og IV.'')

I'3. A CORDIA Ingat|anbefektetési A|ap kijelenti, hogy 5331951 tulajdoni hányaclban és a
FUTUREAL t. Ingat|anbefektetési A|ap kijelenti, hogy 418/951 tulajdoni hányadban

BuĺIapcstJózsefváľosÖnkormányzaĺ coRD|AIngatlanbeĺektetésiAläp
dr. Kocsis Máté polgármestel

Ellenjegyzern:

K&H Bank Zrĺ
Lelćtkezelö

kćpviseletében e|jár:
Finext Befekteĺési AIapkezelö
Záĺtkoruen Működő Részvénýarsaság
Karai Péter igazgatósági tag

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési A|ap
képviseIetében eljár:

Finext Befekĺetési A|apkezelő
zź!ÍÍkoríjen MűkÖdő Részvényársaság
Darida Pá| igazgatósági tag

Az okiratot készítettem és eIIenjegyzem
Budapest. 2016. .. ..... napjan.
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kizáro|agos tulajdonát képezi Budapest Fováros Kormányhivatala X]. Kerü]eti Hivata]a
(to vábbi akban : F<jl dhiv ata|) álta| n y i l válltartott al ábbi In gatl an :

(i) Budapest, VIII. kerület, belterüleÍ', 36f54 helryĺajzi számu, természetben a Leonardo da
Vinci utca 36. szárn alatti' kivett beépítetlen terü]et művelési ág megnevezésu,951 rn2
teniletű ingatlan (,,Ingat|an V.'').

AzlngatlanY.-re az ELMÜ Há\őzat Kft. javára, |6 m2 nagyságú területre vonatkozóan
VMB-117/2012 számon vezetékjog van bejegyezve. (,,Vezetókjog V.'')

II. A te|ekalakítássaI kialakuló á||apot

II.1. A ielen Megállapodás I,1., I.2. ésI/3. pontjában meghatározotIIngat|an I.-t' Ingatlan II.-
t, Ingatlan III.-t, Ingatlan IV.-t és Ingatlan V.-t éľintő telekalakítás táĺgyában elkészült a
Földlrivata| á|tal záradékolt T-87965 számú változási v,źzrajz (,,Yźnrajz,,). AYázrajz szerintj
telekalakítást a Budapest Fővaros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala, Földmérési és
Földtigyi osztá|ya u .ff$;$'0.;8gĺąfi!.6''itigyirats zámu hatźrozatával engedé|yezte (,,Határ ozat,,).
A Hatär o zat iřlĘi#.&g n apj an j o gerő re em e l kedett.

II.2. A Yázrajz és a Határozat alapján az lngatlan I., az ingatlan II. és az Ingatlan JII
egyesítésre kertilnek azzal, hogy az Ingatlan IV.-ből kozteľület cé\ára átadásra
(leszabáIyoztsra) kerül a Budapest Fővaros VIiI. kerĺilet Józsefvárosi onkoľmányzat Kerü]eti
Szabályozási Terve (,,KSZT'') alapján 103mf teľület, amely terü]et azlngat|anI., azIngat|all
II. és az Ingatlan III. egyesítésével kialaku]ó rij, egyesített 36240 helyrajzi számű Ingatlan
területéhez keru| hozzájegyzésre és az IngaÍlan IV.-nek a leszabá|yozoÍt |03 m2 teľülette]
csökkentett területe az Ingatlan V.-tel egyesítésľe kerül 36239 helyrajzi szám a|att. (,,Új
Ingatlanok").

Szerződő fe|ek egyezoen rogzítik, hogy a CoRDIA Ingatlanbefektetési AIap 2007 . clecenrbeľ
17. napján kelt Ingatlan Adásvételi Szerződés alapján úgy vásárolta nreg azIngatlanIY.-et az
onkormányzatĺőI, hogy aZ Ingatlan Iv.-bol a KSZT alapján közterüiet cé|jára 

^zonkormányzat számára térítés nélkĺ'il átadásra kerü] ezell terĹilet. Felek egyezően rogzítik.
lrogy a 103 n2 terület a CoRD]A lllgatianbefektetési Alap ttlJajdonát képezo Ingatlan IV'-bő]
kerĹĺl leszab áIy ozásr a.

Szerződő felek egyezóen ĺogzitik. hogy a KSZT szerinti szabźiyozásnak a Yázrajz szerinti
tel ekalakítássa] tesznek e]eset.

Budapest Józsefváros onkormányzat
dr. Kocsis Máté polgáĺmester

E||Ąegyzem..

K&Il Bank ZrÍ
Letétkezelő

CORDIA Ingaĺlanbefektetési AIa p
kćpviseIetében e|jár:
Finext Befektetési AlapkezeIő
ZárĹköĺllen Műkodő Részvényarsaság
Kaĺai Péter igazgalósági tag

I..UTUREAL l. Ingat|anbefektetési AIap
képviseletében e|jár:

Finext Befektetési AJapkeze|ő
ZáÍĺkoÍ(|en Működő RészvénytáÍsaság
Darida Pá| igazgatósági lag

Az okiratot készítettem és ellenjegyzenl
Budapest,20ló' '' '...' napján:
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I].3. A jelen pont szerilii tćlb|ázat tarta|mazza a
I n gatl an ok he|y r ajzi szánlá!, me gn ev ezés ét, terü l etét,
i ngatlanokľ a átjegyzésľe kerülo vezetékj ogokat

te|ekalakítást követően kialakuló Új
és a tulajdonosok nevét, valaniint az úi

He|yrajzi szám Művc|ósi ág
(megnevczés)

Terü|et Tulajĺlonos TuIajĺloni
há nvad

Egyéb

36239 kivett
terÜIet

bećpĺtetIcn If74 m2 coRDIÁ
IngatIa n befekteÍósi
Alap

FUTUREAL I.
Ingatlan befektctósi
Alap

Í]56l,lf74

418/12't4

Vezetékjog |9 n.lf
terĹiletre vvR-2|240
(vMB-l t7/2012).
Jogosult ELMÜ
Há|ózat Kft. javára.

36f40 kiveĺt közteľület 3185 m2 Budapest Főváros
VIII. kerü|ct
Józscfváľosi
onkoľľlállyzata

v1 Vezetékjog 45 rÍn
rerälerre vvR-21f40
(VIVĺB-I |7ĺ20|2).
Jogosult ELMÜ
Há|ózat Kft. iavára.

III. Ti'bbletterĺilet tulajdonszerzésseI ttiľténő elszámolás:

Szerződő felek egyezően rcigzítik,.]'ogy jelen telekalakítással a közterĺjlet céljaraa C9RDIA
Ingatlanbefektetési Alap á|tal aZ onkormányzatnak átadott 103 m2 terület á rszľ a|apján
kijelölt, tervezett közteľület kia]akítása (szabályozás) miatt kenil sor, jelen szerződés II.2.
pontja a|apjźn a CORDIA ingatlanbefektetési Alap ellenértékľe, il1etve kárta]anításra nemjogosult.

Szerződő felek rögzítik, hogy az onkornrányzatot azItv.5. $ (1) bekezdés b) pontja alapján
teljes személyes illetékmentesség illeti, így a 103 nr2 terület megszerzé:,se tekintetében
i]]etékťlzetési kötel ezett sé ge nem kel etk ezi k.

IV. In gat|an-nyi|vántarfási rendeIkezése

]V.1. A CORDIÁ Ingat|anbefektetési AIap és a FI]TUIł.EAL t. Ingat|anbefektetési A|ap
fe]tétlen és visszavonhatatlan |"lozzájárulását aclja ah]-loz. és kéľi á gprH xi. Keľtileti
Hivatalát, hogy a teleka]akĺtást a T-87965 számú vázrajz. aHatározat és jelen Megállapodás
alapján, a Megállapodás II.3. pontjában meghatározoÍÍ tulajdonosäk javára az ott

Budapcst Józsefváros onkormányzaĺ
dr. Kocsis Máté polgármester

Ellenjegyzem:

coRDtA IngatIanbefekĺctési AIap
képviseIetében e|jár:
Finext Befektetési AlapkezeIri
Zźlĺ7köruen Működó Részvénytaĺsaság
Karai Péter igazgatósági tag

FUTUREÁL l' IngatIanbefektetési Atap
képviseletében eljár:

Finext Befektetési Alapkezelő
ZźĺIkoríien Műkodő Részvénýarsaság
Daĺida Pál igazgatósági |ag

Az okiratot készítettem és elIenjegyzenl
Budapest,20|6. '. ...'. napjźn.

K&H Bank Zrl
Letétkeze|ő
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męghatározott tulajdoni hányadban aZ ingatlan-nyilvántartásba jegyezze be telekalakítás
jogcímelr.

IY.2. Az Onkoľmányzat fe|tétlen és visszavonhatatlanhozzájárulását adja a|lhoz, és kéri' a
BFKH XI. kerületi Hivatalát, hogy a telekalakítást a T-87965 számri vázrajz,aHatározat és
jelen Megállapodás a|apján, a MegáIlapodás II.3. pontjában meghatározott tulajdonosok
javála, az łsLL lllcgltatálozott tulajdoni lranyadbatl aZ ingatlan-nyilvántaľtásba jcgyczzc bc
telekalakítás j o gęímęn.

IV.3. A szerzodő felek jelen szerződéssel együtt benyujtják az ELMIJ Há|őzat Kft.
hozzájáru|ásźĺ a javfua sző|ő vezetékjogok II.3. pont szerinti átjegyzéséhez.

V. Birtokátruházás

Szerzódő felek megállapodnak, hogy a CORDIA Ingatlanbefektetési Alap és a FUTUREAL
1. Ingatlanbefektetési Alap a 103 m2 terület birtokát a jelen Megállapodás a|áírásáva|
e gyi dej űl e g átruházza az onkorm ány zatr a.

VI. Megál|apodás hatályba |épése

A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás a CoRDIA Ingatlanbefektetési
Alap és a FUTUREAL l. lngatlanbefektętési Alap letétkezeloje (K&,H Bank Zrt.) által
történő a|áírása napjan lép hatályba.

Vu. Egyéb rendelkezések

A CORDIA Ingatlanbefektetési A|ap és a FUTUREAL 1. Ingat|anbefektetési Alap
kijelenti' hogy Magyarországon nyilvántaltásba vett ingatlanbefektetési alap, ingatlanszerzési
és elidegenítési joga nincsen kor]átozva. Az onkormányzat kijelenti, hogy elidegenítési és

ingatl alrsze rzési joga nincsen korlátozva.

Az onkonnányzat, a CORDIA Ingatlanbefektetési Alap és a FUTUREAL 1.

lngatlanbefektetési Alap kijelenti. hogy rende]kezik valamenn-Yi' belso szabályzat.ai és a
j o gszabál y tit"a| elóírt felhata|nazással a j el en Me gál l apod ás al áírására'
Szerzódó felek meghata|mazzák Dr. Nagy Andrea Ügyvédi lrodát, dr. Nagy Andrea ügyvédet
jelen Megállapodás elkészítésével. ellenjegyzéséve|, valamint azza7, hogy képviseletükben a

tárgyi telekalakítást illetően a Budapest Főváros Konrraĺyhivata|a Xl. Keľületi Hivatala előtt
eljárjon. Szerzodó felek tudomásu] veszik az e|jtrő ügyvéd ĹĘékoztaÍását a jelen jogügylettel

Budapest Józsefváros onkormányzaÍ
dr. Kocsis Máté polgármester

Ellenjegyzem:

coRDlÁ |ngat|anbefektetési AIap
képvise|etében eljár:
Finext BefekÍetési Alapkezelő
Zárrkörfien MűkÖdó Részvénytarsaság
Kaĺai Péter igazgatóságí ag

FUTUREAL l. lngatlanbeÍektetési Alap
képviseletében eljár:

Finext Befektetési AIapkeze|ő
Zźatkrruen Működő Részvénytalsaság
Darida Pä igazgatósági Íag

Az okiratot készítettem és eIlen1egyzem
Budapest,20l6. .. .'.'' napján:

K&H Bank Zrt
Letétkezelő
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kapcsolatos joghatásokľól' Fenliek tudonlásulvéte]e utáll szeľzodő felekjelen megállapodást az abban foglalt taľtalommal kívánják megkötIli'

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. es aj o gszabá|yok rende]ke zései azi rányadók.

A. ľelek jelen megállapodásĺ elolvasás és kozcjs érte]nezést követoen,
m in d enben me ge gy ezőt, j ó vá ha gy ő| a g a|áírták.

Budapest,2016.

kijelentik, hogy a

vonatkozó egyéb

mint akaratukkal

Budapest Főváľos VIII. keľiiIet JĺízseÍVárosi
tnkormányzat
képviseletébcn

dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada-Rimán Edina

jegyző nevében és megbízásából

' CORDIA Ingatlanbefektetési Á|ap
képvise|etében eljáľ: Finext Befekte;ési

Al apkezel o Ĺärtkaruen Működő
Részvénýársaság

Karai Péter igazgatősági tag

{UJI]RBAL 1. Ingatlanbefektetési A|ap
képvise|etében e|jár: Finext Befektetési

Al apkezel ő Zártkoríien Működő
Részvénytársaság

Dari da P á1 igazgatósági tag

dr. Mészár Erika
a|jegyző

Budapesr, 20i6. ...
J ogtanácsosi ellenj egyzés:

Fedezet

Pénzügyileg ellenj egyzem :

Buĺlapest Józsefváros onkormányzat
dr. Kocsis Máté polgármester

Ellenjegyzem:

Budapest.20i

CoRDIA Inga tIanbefektetési Á|ap
képviseIetében e|jár:
Finext Befektetési Alapkezelő
zárlköÍíjen Mĺĺködő Részvénytársaság
Karai Péter iga.gatósági tag

FUTUREAL l. Ingat|anbefekÍetési AIap
képvise|etében e|jár:

Finext Befektetési Alapkezelő
Zźlĺtkör íjen Működő Részvényársaság
Darida PáI lgaz1atosáBi Í'aE

Az okiratot készílettem és elIenjegyzem
Budapest, 2016. .. ..... nap1źn.

K&H Bank Zrr
Letétkezelő
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Páris Gyuláne
p éruugy i ugy o sztźiyv ezeto

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Budapest,2016. napján:

Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda
Dr. Nagy Andrea ügyvéd
székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VI.

CQRDIA Ingatlanbefektetési Alap és a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap Letétkeze|óje a
jelen Megállapodáshoz a 2074. évi XVI. torvény 64. $ (9) bekezdésének f) pontja és a
]8l2O14' (III. 14.) Korm. rendelet 38. s (3) bekezdése a|Ąán a beleegyezést megadom:

Budapest, 2016.év .......... hónap ..'. napján

K&H BankZrt.
Leĺétkezelo

képviseletében eljár:

Beosztás:

Név:
Beosztás:

BudapestJózsefvárostnkormányzat coRDIAlngat|anbefektetésiAlap
dr. Kocsjs Máté polgármester

Ellenjegyzem:

képvise|etében eljár:
Finext Befektetési A|apkezeIő
Zártkori-ien MűkÖdő Részvénytaĺsaság
Karai Péter i9az$aÍos^g| Íag

FUTijREÄĹ i. ingatianbeíektetésĺ Aiap
képvise|etében eljár:

Finext Befektetési AJapkezelĺi
ZiártkörĹĺen Működő Részvénytĺĺĺsaság
Daĺida Pál igazBatósági tag

Az okiratoĺ készĺtenem és elIenjcgyzem
Budapest, 20| 6. ..'.''. napján..

K&H Bank Zrĺ
Letétkezelő

.//
ł '.!..U'.i, ,,.

7,./

,.,?,



Városrendezési kkt'
l0l3.Bp.Aĺiiau l3.
Munka száma: 129.l?0l5
Iktatósám: 720ś/469a/2aĎ

Corvin sétóny G6283)

@ffi

T-87965
Budapest VIII. ker.
Belteríĺlet

VÁtTozlrsĺvtznĺłz
36239,36240,36241,36252 és36254he|yrajzi számú fijldrészletek egyesítésěľől és hatáľrendezéséról
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Változás előtti álIaoot Változás utáni áljaoot
3

rl
alrészlel terüIet

K
a|részlet j terület

v SzoIgalmi és egyéb jogokI művelésí áe in ha. m' mlir,e]ési á-ĺr |m i ha. m'
s 9 II t:

36239
jKiverr beépÍtetlen
; terüiet ł +lo ()

36239 ven beépítetlen tcnilc 1274 0
Vezetćkjog l9 m] rerÜ|etrc VVR-2l24o (\/MB-
l}7/20l2). Jogosu]r ELMÚ iJá|óäIi kfi. Itj2-
Váci úr 72-74'jó2-54 Kivett beépítetleni

terület i
9si 0

_r6240
IKjr,ett beépítetlenl

tenilet i
618 0

(362401

J

Ki\'ert kti^erü]et
ĺ

3185 0
Vezetékjog 4.5 m. terü|errc vvR-2l240 (vMB.
|,11/20|2). Jogosuh ELM(i Hálóari kĺi' Ilj2.
váci úÍ12-74.

)ol+ |
Kiveĺ beépítetIeľ

tenilct 841 0

)O!)!
Kivett beépĺtetIen

reriilet
1623 U

Osszesen: 4459 4459

A birtokhatár rendezés akaratunknak
megfeIeló€n tdrtént:

Budapest. 20 15. decembcr 2.

Keszíró és a minősé-cel t2núsító
ňldméró:

GAL FERENCT.IE
;otD[łä^l l'{gRNcK .

!o1s Eo ' AťJia ł..'l3. |v/g'
rĘd 054.4'iggo

-i 
'\-( ,a i. '-l-tt- c ' '--ł--"' ,

iü ;.^;;;;.';.. ô;,4; i;;ő.
Kamarai szám: GD-T 0t.35E5

V&6g'dětsĹ H.,b.}yí]*ĺÉsi'
Toeíś Klr

Błd1pđL l.' Auil. út 13' rv/&

Hatályon kívü| helyezi aT-876.]9 ikt.sz. váltoási vliaajzot'

A helyĺajzi számoás és a terůletszámítás helyes. Ez a záradék a
ke|tezéstő| számŕtott egl évig hatäl.vos, késóbbi felhasanálás elön
a vźruaizo| újra ziľadékolatni ke|l.

Budapest.2Ol5. hó nap

Záradéko|ó:
Ing.rend.min,sz.:

I

P.H


