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Äz imgat|an áitalrános bemutatás u ađatal

A telek t.gl']"p a7aĘ,, oldďainak atáĺya kb. 1:3, az utcáva| páľhuzamos olda] a ľövidebb.

Á Fölđhivatal nyůvántatása szetint az ingatJaĺ kivett beépítetlen teľiiłeĺ A szakénő a
helyszíni szemle soĺán megállapítottĄ hogy a jelenlęi állapot megfelel a tuJajdoni laPo'
feltiintetett męnevezésnek' Az ingatlanon jelenlęg a szomszédos iĺgatlanokkal
összevonva paĺkoló működik.
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2o77. máŕciüs |4.

Á tutaidoni lap szedĺrt az 
.lngaian 

tulajđonosa: FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Álap,
trrlajđoni háĺyad: 1 / 7.

2006. 08' 07-től a HVB Bank Hungary Zn'. tészete 13 000 000 EUR egyetemleges
je|zátogog kedilet bei egyzé*e.

ffi".b.iffi

ttuffi Ł1ťi'+jłi'ijLi

Bp. VIn.
keľ'

Ireonardo da
Vinciu.40.

Bp. VIII. ker.

Jőzseť.v39.

Bp. VIII. keĺ.
Iv[agdolna u.

38.

FIrsz.

j:I:;l

ĺ.'-:

36256 35179 3s355

Fajlagos ár

Ft/m)
104 000 180 799 115 58ó

Telek teĺ{ilete (mz) 465 864 879

Koľtekciós
tälyeľ'ő

telekmeret

(r% 0o/o Oo/o

Elhelyezkedés Józsefváros
központ

Csamok
n€yed

I{agdolna
ngyed

I(oĺĺekđós
tébryez,ő

elhelvezkedés ijĺ'i.BEiť:l. ľ'ilĺffi
0% 3% 5"/o

Építesi övezet ĺi!ĺĺiÍ!i.;$ruiĺ., Ll-VIII-6 L1-YITI-2 Ĺ1-vln-2
Saroktelek ilt

Koľrekciós
téĺye,ő

beéoíthetősés
0% sYo sYo

Korrekđó
összesen

(ro/o 8% t0%

Koľdgált fajlagos
eľtek (Ftlm) ülĘlťłłĺľľ'ľľi.ffi

iĘĺ.]']iiiił|liili

Ĺ1024A 795263 7n 745

Áthgo* failagos
éÍték (Ftlm2)

Á vizsgált ingatlan telekénékének megállapitása az osszehasonlító adatok korigált failagos
éľtéke alapián:
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2077 ' március 74.

12. | 36197 htsz. u.30.

Az ingatlan ältalános bemutatás a, adatai

,{ telek ftapéz alakú, oldalainak anĺya kb. 1:3, az utcävd' páĺhuzamos oldala ńviđebb. Á
Földhivatzl nyiväntatźlsa szednt az .tĺgatlaĺ kivett beépítetlen teľtilet. A szakénő a

helyszíni .".á. soĺán megállapította, hogy a ielentegi źllipotmęgfelď a tulaidoni lapol
felttintetett megnevezésnek Az ingatlanon jelenleg a szomszédos ingatlanoldral

össf evonva paľkoló mlikódik.
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2o17. náÍcius L4.

Á tulajdoni lap szednt az ingat7un. tulajdonosa: FUTUREÁL 1. Ingadanbefektetési Álup,
tulajđoni hányađz 7/7.

2006. 08. 07-től a FIVB Bank Huĺgaĺy Zn. tészete 13 000 000 EUR egyetemleges
je|zźtog1og kedilet b ei egyz ésľe

i.l''lili]ĺj'rifi
ĺi'vfi'I
:iij.šj.iĘ;iťi
g.P.'+.yŃ]
:':tJiťÍ.iłił
ĺłý..:ilł.i!::ťł'

ffi
ii.fĺ3-0ił
ł+"ijłŁ.Ť'łj#
.'ľ..í,ái!ii,}iťji

Bp. VüI.
ker.

Leonatdo da
Viĺci u.40.

Bp. VÍII. ket.

lőzsefu,39.

Bp.VItr.ker.
lvÍagdolnau"

38.

Íł'tsz. 36256 35179 35355

Fajlagos át
(Ftĺm) 104 000 180 799 115 586

Telek teĺtilete (m) ťiĺĺiiiĺĺĺi.ď;ĺ$ffi 465 8(A 879

Koľekđós
téĺyeő

telekméret
6% 0% 0%

Elhelyezkedés 1ęi$-i.1ti..o..iĺ.ľ.'řffi
đśiinlli.Eý"ęĺ. j$.;'-'l'ł-t

Józsefvátos
központ

Csamok
negyed

IvÍagdolna
nęgyed

Korekciós
tényező

đhelvezkedés
OYo 3o/o 5%

Epítési övezet É}É.iri*''.Tłti.I.,ł,'Ž'i11łiś

,.m-F.,*.

Ll-VIII-6 L1-Vtrr-2 LI-Vm-z
Saľoktelek
Korrekciós
téĺyeő

beépídretősec
00h 5% s%

Kotrekđó
összesen

6% 8% Ĺ0%

Konigált failagos
eľték (Ft/m)

Iii:iir::::i
:ili.rir..',.-,..-.'.i.:;l

.:-+I":t::r'

i'.ri:ili'iliil
.i]iil;l';i:
iil.i,ii I rj. r.!

\i; ilr:, \'i::+ir) i:ii:;

'I ":. :'i:ťilr']]:! ]]

::ijl.l;iiłi:łi:.'i

ł::.i l.i. ;.ĺ..'']':*
.'|ĺ':'']'... i r': r.':i.i.ii ]:i:']

.' . 

', 
:jl;i,iii:,.'i,li.

'.'']1;]łi'ii]il|ji

Ĺrc244 195263 tz7 145

Á vizsgált ingatlan telekértékének megállapítźsa az ósszehasonlító adatok koľígált fajlagos
éĺtéke ą|apjáĺz
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2o|7. EáÍcius 14.

YII. Vezetői összefoglaló

Az a|ábbiakbaĺ ismeľtetem
aktl:aizďlásáĺĺ

a koúlbban &tékelt ingatlanok foryalmi etékének

Budapest, 2017 . március 10.

ÉPITÉsZ

É, pÍrÉ's z Iś. s:r.
125 Bq{DBt' Szám G{bor ót ,í2./Á

rdóeĺ@ ĺ3o799oĺz.ł3

Íul +3ó (1) 200 3450

éPůł.ffE|@t
ěDíIŕ*r' bđüzíj'

ł'tÁ!8tżdśÉB.Eöl.ffi dđált

ątü'&!.ÍBcdkĄ
íÝiÝĺĺĚúsi 9áo:0104l'
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2077. mátcius 14.

Ĺ sz. melléklet:
Illeték osztílya által nyiitott adatszolgáltatás

éfuffi
W

Ntmnü Adtl- ćs l'óubb.rlr|
KeÍct.budłptrđ,ldó- {ĺ V{atĘrąłÍósigĺ

E|júniłi ć: lUe|ělĺ (MtIľ t.

lkla(ószám: 3442l 4530?
Ügľiilé?ö: dľ. CsÉnyi Zsuzgnns
Tclcfonszárn: ( | ) 467.9679
tigyszim:2l5ł59|s|9
Ádđazonosĺtó saĺm: 4 l 696 t 85.l -ł3
Tárgp ;\dals,lo|gliltutris íngattanok forgalm i
ÉľtékadĺtblňzisÉbôl

A NÄv Kelet.buđapesti Adőigazgatősága Eliáľásí és

|llllil||||| illl|l Iilffi Il| ľ
l.|ł2l'ł5'Ú7

gľ ptÁtrĺtlscÁľon
ltuJ)ÁPE|iT
siĺnY.łrs oÁnĺn t].l. łlit. 

^l.cm. 
l.ĺ.

I r25

Énľĺslĺtls
DR MÁRKUS GÁBotł' (sinkhclyď|akcÍĺrle: l l25 BUDAPfisT száRvĄs GÁBoR Úr. .lzłĺ.
'Ąl..grr. l.a.' adószĺimĺ: 4|ó9óI85.I-*ł3} kríľelrnezň ?Dl7. fcbrrĺür |0. nĺpjrtn clötcľjcw:en
}ŕľclmćnck megŕblr:l6cn u(z.} vakéľtöi adĺtszłĺgđ|ietást n llud{Ęplst Vl|l. kcrüls,t. vonilkołlllábün
ilręs tplck és |ak$s ingnl|anok tękiruptćbpn tcljcsĺtľm.

BUDAPEST} 30l 7. fcbľuár l 4.

llľrłi| ćrteslll:
l. címzctt
2. iľattáľ

iTi-r*r?iif-

80

X&iĺli, rrĺ|ĺ.ĺ.|crtÍrpr ęlifi|i(dF.| it{Hď'i'ii|úfr1rě lDlthmi, rl':qld''á|n|it vą!ł |dľ{l{śł})ri(ĺrJťĺťr tŁhlrffiiI
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B lĺiťt34f/5ťrE!ilľEl sEá'nů iigyinH.łal- a ĺđekdakľ|Ěs|rce hoatáľutt;

.ľÉĚ^ÍtB

'ią 
gĺł'ŕBpesĺ Fřyłńmł y|íl. t'ťElilĐr Já'DońáÍBs $*Eľĺtĺąłe*ł ľ'pa3 &- 8apsc uíoa ń}srJ át

rłegŮĺEĚŕ$łď. šÚťtťÍ''gáŕ' łigytłtd {'üeí.fualqpłsl, ľtmĺ1q ľ 5. r,1ň"l *.đĺ'afiĺđĺł ftďuĺ afiđniĺöotľ, *
Łtĺ'ep""ľ tđ''éry!, łťoľłru|ý,yllĺĺ"łlđÍt .tnrułqeľĺ És ó''đ*EĚrgłdútaír''[ t{E'ÚĚfrý, łitłgáí -éł

ilnc'n'ĺľĺľ*ĺř'tfrľďttĺ|đosađpa BF}łÍil0BłísŹs-E.Bícý'áYiilłľ6g3ř$ŕüEJ?łBPdqpf,.ťtrtđruĐ
ľiT{' šé'1]ĺÉt-JtlżśÉfi''ÉíÉł &*em'*ĺłmnrnaÍĺ.iaonq.H ťíoB2 8tr Eai,'lgtU{ťá Esđí.) łĘ t'lll,' ĺff.
3ttĺö đ5 3fi277 łIrEz..ą'Eľĺ íry.aeffił łnl&ĺnlułĺĺa BľJgldÉĺĺsr*tí đs}đbg't- eĺ ÉgiÁsĺgiĺ
ŕEf,ŕiŕrłfusfuÍi túHľá.gDđĺ *]uárb *9 tE tB! &fii éÉjtaĺígľi ĺraĺĺłĺrfuĘgľ á$ľrłs fuaüatrssárš-g
&jp.ÜFt$| FPl'đÍe,f Jx' tí8Íüfuŕ FBŕ8ncĺÁrs đnkprľĺlđłł}łđ.łe?8ł Jáf}łÜÉ.ľ*Íń|üth' *Í'
J{.ńmffiľ 8-ÍĘHśń E.Üeálhľ tg É EgitąB** Fđtďsĺ ,*ł.máľ't'ńlľđÍĚił ľl- ľĺrsbĺ, łl't/aÍaľ tlłĐ|ĺđŕ*sł. ti
täIiĽ|í,iT- ffiF ńteĺa ż0'ü. EorüÍTtüáŕ Žs.t,r łátĹlldtfułĺ ľ"ł{s9đ ya vđňbaáď rrđarq|c elffin ł
BJüry+śí ľlJľ. łä.' íE?íücg ĺ 9üłÍ|á'tz.üi49ĺuenoľĺBg,É.si!ásáEt.É$mffusł|la.nifior

t ezĺŕt*ĺ6dr{9l ňałł{trtłłlEď tffiHÉ- néftłtrł mqgĺdíł,l.

säľłŔ.dsł{í á['ilffiFE|EstÚi :Fĺ änđnu,Íryon.la8,sĺĺľał ĺi}cs 
'IälÉ. 

á béttł?Ě .t'b|lgł ĺĺtsn ał Ęy
ánďaintürĺ łołołŕoliiĺdEł gÉnť Éíbi}ös!đsÔał frńg{ łńb'Ěłłaľ ff|FFií'

Ä *lärÉdBk+nt 
'nęg|íGqsBü 

Budnpĺelňńrärue llBntrđĘffiäb|ł |t|- KEÍü|đ }|łľđdĺ ĺtĚdo}!{Ěe
ťesť9.fujľ-forrń{yĺftEgy| o*Hly*=ľĺ|nrłg|akE|d{]ttEłEĺEÉd#ädAsban eěsňftfron tffÍÉ iilĘr. Đ
EFJIloJHElÁĺlłs}t-läĚtÍ. lĺÉmťi äÉĚđÉlíbÉÜ. ĺ lúĺ|dĺgdÉĺbľ.fufu| äzddíÉĺ]dés,t nieFftBgsľÜ"
ilrlräh ĺ*tgffĺprÉ$áäen a ülább| nyłlgE{ffiEBt tÍllE:

"ť. 
*ř tľłiÉs $ďán tŕ{ľalaŕd ť3üżťďt} üajľqrť EEcÍnđ. ü'ŕj|.PIÍF ňs ł!€ÍÍ'ď 

't'|'Yř 
ňđí|BIńFŕ"

nqflrĚ!.ffiÁła ľ,'giĺńlgtł Iíđ!íĚ*"ńĚEłÍ ü+Iŕ łbsza$łĐľáľ ĺmlnďB,łhtr üfuíďlłđ-tus.

+ ás .ľEIíÍIBIł Íĺ.{tEgľR€đar'ł paĺĺtrsÉoĺtłťa #aÍ á'äÉ'|. hłgf ..J?ŕar, ľDJgłf,h*äds !o'É,T *EJhłt|ĺ5
ľsĐ?ÍtEl ŕtä[{4Ě.*głrĺtti..ĺĺł+il frffiĺilhľ'naggleľüti*ad Í'#lfuÉsľúBĺb$ 8Bffil i1JgtsüĘ.,t.*11Ęl.társŁ
'łŔtĺ Jłsĺĺt!tsn üąbgpdve ez.hgaďJĺr'ĺq'Ít.áłťłľÍá$üĹ-

Ä Ę!s.däk8Ęl ĺngeíály 3 

'ÉĺÉ'frĺ! 
ÉĺÍÉľ*E#5|ü'' ffii{nlBtt 1 Éulu fisÉt}'oĚ: a Ele* adsta' ibĺn'

toĺábbÉ a b8lEffiEett F'sk ÉĐ íB|J9E|ÉE tłnľéH, tłB's[iĚÉŕsúbán d ĺďskäehÉlÉss* bEhě'ŕg||(Éoö
Yá|bzfrÍł8lt Bz.sĘürH'.nł'||'/'ftHÍtdÍb$fl tFłsiÉ át'tENłfuünĐ ĺ]ĚÍłF,|ü E|,śÍ& oéłlšÄül tĺ3|r traffiĘd
gFęľěľeemEftEdĚa után hlv*duó!{ađbs Beľú| á*|ńHätľl{lľí|'łünĺHháĺ}ocd#ľftśé'

^ 
lĺffiír'łÜt ülH.l ł íÍü.|' Ů'ŕł üxL lE.ľinr fü E{t bt}EE'!t.G *||F . ł|t!lĹ|t.łttl Ü'&llgÉ |! nąoĺ b|iľ ĺ

t'El|9ł!Í ľilłÜ'El*š!.ĺ!ünl{ilt\dĺr ElE!.lät Thrtrĺitrĺirl łił Fô|dhh#F6o#ľtĺec||!|sEuÉnĺĹł' FĹ?lt.}E|rEü n't|!äb!.*t6!l 
'!iřr.t 

{5ĺrł' !m{E( . Buđ.!ü řÍ9|Ef* lłgmtľłrivú& Iü ĺftlilldl lĺľłagtw l*tl
t.t{üÚJta''táftlbľÉ'#llr|ĺlornrł ÜtdntfutÉilÜcit}sb.r|.t.Étĺllĺť łi|4lĺĺíÉłtt.ĺt''(łhfuÉ{gi
.c'-'h|ĘíryĘ dlł! Đ.$n {łütilIttctl.4 F|ií6..ecłE.Łl Ftl't wrd.1.!'{ĺlf,,ĺĺpl!l!| antuĺulĺ!É'rEĚrr!f,t!łt*ĺ}í
łĚ|itPĎťrE!üt!tÚ?t|' vEEľ r-Eu'rPErl fiE$llA !{!ďIń.ĺt}đrirłłb|i FEHt'|tđ'É F.fieał|ľ r|ffri'Dia ĺđNEhitEł
łilrÜĺffildÉ JÜ'đľs tiE!ĺť* HETálĚ*üđa ErĺrltáÉt-d YĺEy Eb*ĺltl anpn*ĺ' tłiiłiĺlrĺĺ

E'BÜltÖl.*š

snapĺot tr.vÉ!9É !lB' !ĺ!Ętr! łimĺfu*rptĺ Ömmĺmeĺryr* {.ĺ0El Buďspełt Eüü*üütä {E.
ail.} Ěr młgbfucłlĺa Esĺb-áĺoó dr' Bünđ tš{ra ügľułłl (íÜut Bq{ilP9rü Fułubĺ Ütgä s' .ll5J -
n*EłEtěilš t Eil FgĺanľrÉ fiHmŮÍô n*nEfi ół|pl T.88s8s ngz-d es&non kĚáłĺbrÉl đĺ ĺnlrörlňtĺ
fil|dméľÉsl muĺuĺaľÉstłt ĐlüÉj& tĘ|€{íelrti|áei gľrggdáły ÜÉrj|i kěľ5l'Bfts eďo[ bs s EuđäptÉt t,T|. E+ř.
s$ą1s.ĺ łĚ{7 hľg*.Ü ils|đt{gĹlłti|t hlalu|ahittitĺ .ĺonalkua.bsäĺn.
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ń' Łár'e|me 8 bełĚ!đáhĺl!Éi diÉráfi'E ,,!ÍłĐüĺpEě 38iĺłäľ|6 tX|üŹ} l(m. E{l'ldeĄit * br'iĺłbĺ*bsn: R
éläsjäÍ! mngť8asgńłua * ĺlásblaĺat áI|ęťtam ĺneg:

. t t{fułmels sř Éí'gędćb |ráÍ!s },Éfglsrn benył1Éłáĺa tĘÉ4{l|t
- * ĺĺŔtlgntaz szll|tĚáseŹ té|Él€Jsrn{sÍ dĺ|qÍn6íÍfu|ó c*sbfug ĺEĘ
* e ťläĺ.umenÉÉĚt ĺrĺł!ęoadt izpmäľ l(đÉáErĺE' iüłtlt
. a !ĺ*e|eľn db|ľffi3ś&ł Eäsťil'6 ÍstHÉs| 8ZE|pĚIDBÉE| Ít|l EeđEdttÍ+&řrüł

A Íoldh|ĺĺBtBl e tdehgtshli|áa| đohJntsnEEŕÉ rtsait ĺĺ{ma8 Tálh*l vÉua|ađl nreg{llĺpit!đe, hooľ
arĘat gddĺľ|ĺkn" E #lgn| algpaďaü}Í íííiEĚ bĚi|E*lü'+ią grci ĺď äüĺs. młpmsřř Es.E'
jfu ffi Eg}łĚ E*"€Íl*&t slśá é.
Ä zärďÉÉl$łt vÉ|lor&l ľ*neJz Ée a |Élł|ĺa|*itst| |.r|ľłałĺ-qĘ gĺľĺÉqjű ra*ołĚs*JgÍ fiilE$itŕmet * az
ügŇrn iÜslshts- gr#habóeágoł Él|ÉsfuflaEe#nĺe ind{i|ĺ|ffi;

9udĺpĺsł F6ľ&gg llĺ hĺ.ölĚt öÉĺadÜ'á;ryrátJ*E!ľröts, (l0& Et'dBPBzt BatdE H 1iĺ. |. nłn,2D'}.
ľĺiľĺl łdełĺaldĺitÉrÍ łahkÉĺdéabĐ cgô fŔwt t{áľó třshhi{đ6i9 . a KŕtfdsJstll|l1?ľ|il +L's't'ł'
DgírtttTd - gjlđ!'štatÜeéĚl álláłĺaÉłaláaíľa| . g E|EktB|tĺÉghéz hüżt{úrpE. ÁlläsÍpgĘlít* ĺndoklśgĺ
ffiľht

"tľlo'(oŁ{s
Á ä'ł'lĘptÚt Fóľräĺos |(ľrľłáĺlľäbalďE Épesĺ6yĺ ćł üÍđ[süst/đffiĺl, ŕJa*ĺeág6 ołłB[ÉłI ńf
E{n't.łEśtÉs' ÉíEĐIĺľBř FügsIł#,ľ ä Bts|ítr#ÍlgĐ.?lEíBí śÍ{'Tĺi HąłE#'Ébĺa ĺ Řłđqpłłľ
FĚnimg y}ĺť' *Br. 

"6rspńÉĺoe 
łlnftľĺtáryzłĺłaa* JGfiŕBđét ę Bp' łiil/. łgĺ iĚ?Íí đł'g'sĘ?rĺľs&

&ąadky'Er 
'ÉÍb.*ď€saŕsi'flď{ 

sngEď*'lEďď q8}đEáfr sl {É'ÍÉłüá!ll cls*ffi*s{sť n,ľáráłńđl *'łuĺą
,lt.:l|ď eI é'ŮIlĚfl.í62íü rFł a äüÍť7lľsz.đ fu$EŕíaíJoł ł tüuryalg' ralsśl'ł VtJll ľl*ňbľ JäĺggľtÉmłľ
Üĺ*aľĺndnlaĺŕ üJíĘł'hIÉńE''t vł,|ĺĺžiĘ ful o JůnÜgęl iąuĺĺ*gä łkHad dr áľ |bnł' ałÉ!łÍ at łĺłĚ.F.iú
đf{třęrgľI ĺar*ňaĺÉsłiní g$ä'ds Íeđĺłľtaĺáłńr'B € R.tĘĚđ lĐuÉ.tł Đí 

'(e'ńbf 
FánrffiüňíÉä

clľ'łtrm'lłr]lEĚÉnB* J!fiľJtsľJBIä|$s fri
ń łaatlrĺť''tf,óíľüorrľđ|árłďádazépltÜÉ łě't'JE!!r alłtľďĺńĺďđĺi,{d'Bt'ľ*rü| €złi$ Íssť. éÉljoG|ľl"
|t5ltĺł'ĺy. đ!ę Eŕ*EđÉBł ÍutĺBŕikgeEďoEÉ$] És tpffi8t *Ü'Ęü6lätt|?JĘ|ľéí fJ'đ$ Í6yíť9ř ffiil-rĐł x0ľłł-
ÍaÍdeÍáiť8álbłÉIs .*flts'gr.c'łłgľrłpni eHftřgahalt e hrh}aE#Í|dEÍđláä#ťi ĺľErgoíoü(ĺ.łłJ FvłłŕffiotE'Eďg ä ťsJ &a*pldáĺáńpn Éťť.bÍr .tÉwÜołkađĘnŁľnł. ĺ Jdrgeńi*uEĺ'Ö'?*čŕJ'tđ'tjńügŕ í{tpÉgu-
ItfJłllĺĚtđŕtB* đfi'$ml. pil''ítJ saÉĺĺŕ fiÍĺoľĺdíłl:aať ĺĺnłlef*iéüľl í..lffi'Bet ás g s!8üittŕ|nłsŕ
rđ'lůt|t 

'EálbfrsR 
ĺĘľĺaaüĺľÉfulEłnĺ rďaľĺĺť g Jfugt1'đltgÍ ł*głn'ĺ*sĺuľĺ ĺłiaĺal ffiÉFfiĚ{ilĚĺ'Étli

á'3sľä€ýÍ't łzdm'J -łilósnéđ'.Ętĺtfitn}ŕí'ĺąÁiiÍ' rđ&anł mĺg.

'á ŕűľtEłf ł'|ĄńiĚłl' Ú *ĚiĘläĘEhisíł'iliogđEł BfifuÉ8 łłe aoltE8'es áfiÜ6Ítüł *aÉŕłn}fl aEđíÉ EoEc'
đ'lť üĐĹ ffiÉny frnrl ł{ $ aľqBiá'' * 

'lłí'dsítEaü 
řs*t6íł eĺEňE* sasĺ*rľ ďuffictrĺ'

iĄ azłJĺľłsüł{grás5tlEÉúnEÍ tlÉÍsđ!łńš'. đtrEłi'|búŕď ďffit a 6tĺĺqp8ď fi!ĺ^łlsś 
'íďł'íđľ|ŕłnthtjlt 

.!c.
trsĺ'flľoďľĺńďBtFü*'ĺłĺđ'de|äB FiüídEs}'CI*łł, ľ{'l'*ogliłĺsagmĺ#üaldľnhgĺÜ, eIffią šlEfl á,inEIí
ne$uľĺtflůrffĺśł ľap16.ĺ661,'** ĺc'rdáÚíaágÍĺt.

łľ éĺtđffi Jq5gŕ'msbmť a lťrą {ŕ. s ť{ }a*ĺrď'ŕłĺ ĺtbpän árłĺyn *ł 's.iq9*Esbd'},í ľ'ÉÜŕIłi
ňhE{ľáu]t€8ď ádľÁa lsło#ĺľŕłľ Đ.'bínl,'Dd|aÍ IgäE*ł^Edgt'ď.

ĺtbľŕsłüđrł p lđnteąrĺláď llíĺÉfiÉgÍ ełlĺte d* ü!ťÉáfiÜff$ ÉftaHrrĺ ľgíüłibtŕdt EÍíü lf,ôd. Íť'
#Ĺ.lÚř'iĐłľ íIíéÍJ ťä' s {íJ ÉęłpedđsÉľr, leíamÍď BÍ éĺĺĺdst]ď ** ł; {nľÉitęEgľdat.l áł*á*fuął
ľĺ,J'o|üfé.lfisÍá8 fff,JíüďÉs- É'léĺB'ĐÍür tilńE p{fftĐsÜ" frft J*} ĺťľm ľeľ:ĺstrt ť. s {ł ńäłeTslĚÍ;ŕn
fiH#łÉfstg'Etĺ ĺ fiaľ. ťí. $ {tJ ü/ por$ón aĄpí;

ÄE*łE|$E*íť ľdenÉsfihľIľ{ É |íět 4đ, $ ríJ bglt= Éĺ.ł s3Bä0üÉ #$,. Źü.J ł(ľnr' ĺarďa|pl ł. *a
ngĄEÍĺHł f}goĺľJdĐ ełń

fiff*ł'Elá3śgř. Atlásfit'Iáŕátü'ľúŕ ĺ |(rł' 'íď. s íg} üetseaďáeg atpl& łdbĺn rti * tffi, 
'B. 

s íJ} łt|Ł
JĘlľB'Erí'üđuÉÍEľá}B|.'

Ę'dEFefit Fü1*ĺoĺ łtoflnśEľíüľHálô m' #ÉfiilEtl l{ftrí!íEl rňsrbeďág Fdggyé|tli FÜttrtłl--s
|Jtüüí| ĐEtä|ľr . mht łEłtlĺal*BÍHaĺ szsđf'trdÉlbffi dcÉ bÍĺgĺĺ slÄ5ró aĐľ- - s
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äFfi.ĺoil'Íš[A,|łsłltffilÍ- aaámÜ Úg6ĺi.ĺhi5d. E te|ď{ńlsĚftíł}ro* h#ijau|t, Ä|HeíĘđÉĺa |ftđđtlfuł
5äBrht:

ĺa fiełtłat' F*ľrilprpnátviłeĘr'g'Bniai|üd ÍsÍ.s Bł.dąpffit. áÍ{ilł đt # ĺ|ÍłAl. ffillncĺE álśt}lđ*
álľaľ äđ.íá. ďí|áĚür sđn lłdffiľIpĘ Brr{ŕí ľł. ľ"''mr ľfi'ets/t trŕďŕJ#'*s et rfuńryľ +ĺłĺĺl.*ęłltriđ. ĺruęnrmľ Eeft .aítrłdŕ'*a|ľ ř.ł03üf tľd'1tzgs-ľi'łrüŕ' Rłufłpt.sĺffidmí tŕl|ł, ľśnfuł
.łłáaĺ*ńńnł FołÉĺmłaĺ*ĺ řfitłíłłr WF ĺiťď lB'ń ĺolgrľüeĺ a{{ĺr
tE+ t.76fuĘte0íň' An'řatEzłÍnľJ É* łĺ qpyüan łtnłHne#** đfiE qflńä

Éffiť*$đm Éc arľusilĺs* łđlhłuťťjsřsmt łtnrE-e ĺJesłłĘałľ.ĺĺ*ł lłwÉ aĺ á'ł'Eü hsEÉejEH Ęgffiť*trm łc ałlry.s'l*iň-łáff'trÉ;
ÜitÍ'igg'dłđJ a raĺdąłłłlł ÉóEEtBt ŕa# łáĺŘáĺńi rłłľn'ľ gilgga*ł|é.ÍtĚlü"-ł .mzCI mapi'nt'*,*oP*n*qí üöwüeÍnśĺrgj dg ag útEg}Í É{ťüFtĺt nwĺĺ sňdlĺrEť

á ĺF,tiďt&FBü ł{srDen BltryÍđ effiĺąiľgkłť annĺ} ffiłÉüao t*cl*lt1 fuĺgľ c ł'iaľĺfuďü ťs6ř'ĺ6|3J
|eĺ| p1. .ľsłęŕ ůtEÜbł lľülbtt mmđanlłłľ *ńadĺáBbnil''ĺJľ áAhJ' g ĺĺ.ĺrrĺiłgÚđrŕ 

'E'lĺęfrRaisśrt 
*g sr -

Ť q-EÔłüqÍ.đÍ. llĚrułcłľ fusťh.t słi'h'Ín&łí aĺ$ĺaalliiin - ilÉil'E ĺarülaÍlłánf ŕĚ!Í|iFĺn !*jĘpasłm łz
JWŃľľqnlVár#ľťáđs'"

Ä f€í'EĚlĺľr Etln|dÍal a mnddkg:ń rÉaz enrřIrd Üffitĺm.

*Ęlgkfl+i|fri pnsaĘ.lqayÉt Rl !3. ś {łl b*keadÉm szsbĘneu.
ŁEł|ĚFF3EI lpo{-a HjľlqtąEile| hĺEai.gI +ltsŕär éE ml#|Eug átE|&''Ě* ałá#j1uiroĚ szńtô
T!ľ.+:-fl tr-łŁ tĽ!ĺ'-ľ- BE. {r} b{'j+älétt Ég a íuE. $. alęľJ#í bi*Łlsłtgtbm. A feB$bđúł| d{at ł
ĺĐsÉ0DQ"Ü$l'Đ.l Ft/M mnd&t ĺ- öťs} bsteÉdéłöĺnpiEnđĺłfoÍmaeĺlt ĺnę.
p|-sP.đ F6'.s!'! t(i!ŕ'áiqi'lli!Ĺ'Ę JŁ ĺih'r&F{ lłl'ltElr lruůĺ|łłľÉt-r Hrk#lí|tfot lllürá'til ! 

'E|dmBťĺl.IEflinÜ!ÉcáE| 't5 ll!ĺEFElĺ *ll!'!ĺí*ü iw{E ..r'nfr |dhł@iĺ!l EÉdü $eEĘ{. Pil'el łłoĺm. Br. 3 Ítl telorcĺÉ,
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Csere II/4.
|'ele|(tetÖ érdel(e|tsépébe tá ozr csereteĺkek

lng{tlaB címe

Szrponv u 26

lnsatlm Összesen

Tłimb

136

HRSZ

ł6l 95

stÁtusz

ĺ|res telek

terĺile|
kijelii|.j ár Ft/m2
2010 és 2007 évn
énénys árak)

/t1

1 476

6R 09?

kijelii|ó ár KSZ
sreťint

kije|.ilő ár Ft/mz
(2013 évre
éĘényes)

100 505 268

sakértöi
eg/ségár F./m2

(2014.0s.26.)

/8 343

sakértói piaci
érték

(2014.0s.26.)

szakér1.ji
eB/ségár Ft/m2

(2014.0s.26.)

60 925 418

esŕségár
Fťm2

'c\^=5

ę-6ŕ,nu ł, B /2 rlłe.(/eĺ/l,,Ł
U

t44 ) t6

szakéľtói piaci
érték

(2017.03.10.)

t44 Z 1 o
I l0 037 000
102 826 000

LFAv. AFÁ ĺaľĺaIom
FI

szakértôi pirci
érték

(2017.03.10,)

2'1 29 709 990

57 4'13 010

aktuális

139 746 990

FT

I j0 5ĺ.9 o20

f70 336 010

ordeti csetérŕéł
brutĺő Ft

71 315 )81
7íl aan ą?íl

t48 315 6sl

megiés/zés



Befektetó

3nkormányzat

Csere

Csere lllA
Csere lllA
Csere lllB

Ingat|an címe

Csere

Szigonv utca 26.

Csere

Szigonv utca 28.

Csere

Szisonv utca 30.

ĺ^

Csere

tlA

*Szakértó á|tal kerekített érték
**Az tires te|ket Áfa-val , az aIbetéteket Áfa né|kiJI ke|| számo|ni csereaIapként
***A Szigony utca 31. és 33. szám aIatti te|kek osszevonása és |eszabá|yozása utáni á||apot

Csere

ĺ^

Ttjmó utca 28. fsz. L.

Csere

tlA

Tcjmó utca 28' fsz' 2.

Csere

ĺa

Tcimó utca 28. fsz

Csere lllB

VN

Ttjmó utca 28' fsz' 6.

tlA

Tcimó utca 28,fsz.7'
Tcimó utca 28.fsz.t2.

hrsz.

Tĺjmó utca 18

36915

Szigonv utca 31-33.***

.3.

36L96
36L97

362t5/OlAlL

terrilet

362ts/0/A/2
362ts/O/A/3

763

362L5/0/Al6

7L3

tt/mz(zo!7)

36Zts/O/A/7

806

3621s/o/AlL2

t44 216

,\ (\Ęs

,J ĺŁTť,42ŕ'

20

36260

t44 216

362161L

34

L44 2!6

forgaImi érték (2017)*

30

93

250 563

28

250 563

20

250 563

874

236 LL3

110 037 000

74L

102 826 000

250 563

aktua Iizá|t csereérték
(20L7)**

250 563

116 238 000

3, u-. /hOft/'Lął.

L442L6

Osszesen

L64235

5 011 000

8 519 000

7 517 000

L39 746 990

21 9s9 000

130 s89 020

7 016 000

eredeti csereérték
(2014l.

L47 622f60

5 011 000

126 045 000

4L7 958270

12L 698 000

5 011 000

Osszesen

8 519 000

Kültinbtizet

7 517 000

77 375 28r

21 959 000

70 940 370

7 016 000

81 736 057

5 011 000

230 051 708

t60 077 150
154 556 460

2 646 000

369 666 610

4 498 000

4829t660

3 969 000

1L 594 000

3 704 000

2 646 000

90 780 870

76 26t759
196 099 629

33952079
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a Coľvin.Sétány pľojekt keretszerződés ktĺziis megegyezéssel ttirténőlezárásáról szóló
MEGÁLLAPoDÁS 3. sZÁMÚ ľronosÍľÁsĺ.

mely létrejĺitt egyrészro| Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi Onkormányzat
(székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.; tcirzskĺinyvi szána: 735715; ađőszźlma:
I57357L5-2-42; képviseletében dr. Kocsis }lĺ.áté polgármester (a továbbiakban:
Onkoľmányzat);

másrészľől a ,,CORVIN'' Ingatlanfejlesztésio É)pítíÍ és Váľosľehabĺlitácĺós Záttkłjruen
Míĺködő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em.;
cégsegyzékszźlm: 0I.|0-044919; adőszám: |3033268-2-42; Képviseletében: Tatár Tibor
igazgatőságitag, Fc'ldi Tibor igazgatősági tag együttesen (a továbbiakban: Befektető); és

harmađrészľől Rév8 Józsefoáľosi Rehabilitáciĺís és Váľosfejlesztési Zártkörilen Műkiidő
Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., cégtregyzékszźmla 01-10-
043548, adőszáma: 12293005-2-42' statisztikai számjele: |2293005-7420.11401, képviseli:
Pribelszki Szabolcs és Fernezelyi Gergely igazgatősźryi tagok, a (továbbiakban: Rév8)
továbbiakban együttesen 

',Felek'' 
kozött az a|ulíroÍt helyen és időben.

PREAMBULUM

(A) Atáíró Felek egyezőenrcgzitik,hogy azonkormányzat, a RévS és a Befektető egymással
2003.július Z4-énkeretszerződést ktjtöttek (,,Keľetszerződés,,). A Keretszerzőďés céIja a
Corvin-Sétany Projekt két főprogľamjĺínak segítségével a varosrehabilitáció
megvalósítása kĺizĺisségi szereplők és a Befektető egyĹittműködésével a
Keretszetződésben részletesen meghatfuozott feltételrendszerben (,,Projekt''). A
Kerctszerződést annak Fęlei 2005. miĺľcius 20-an kiegészítették, és egységes szerkezetbe
foglaltak (a kiegészített Keľetszerződés, a továbbiakban: ,,Kiegészített
Keľetszeľződés'').

(B) Felek egyezőenrogzítik,hogy az onkormĺĺnyzat, aRév8, illetve a Befęktętő kĺizĺjtt 2003.
szeptembeľ 30-án ,,Megállapodás vételi jog gyakorlására tĺjrténő kijelölésről 1. ütem''
teľleyű szerzódés került aláirásra, melyet a Felek 2005. március f}.én szintén
kiegészítettek és egységes szerkezetbe foglaltak (a kiegészített Kijelĺi|o Szerződés a
továbbiakban:,,Kiegé szitett Kij eliilő Szeľződés'').

(C) Fęlek egyezőenrogzítik,hogy az onkoľmányzat, aRév8, illetve a Befektető között 20|4.
szeptember 15. napján a Kiegészített Keretszerzodés és Kiegészített Kijel<llő Szerződés
valamint ezeĺ szerződések valamint a Projekt Dokumentumok alapján Megállapodás jött
létre a Corvin-Sétany projekt keretszerződés közös megegyezéssel történő |ezćrésátő|.
(,,MegáIIapodás'')

(D) Felek egyezoenrogzítik, hogy a Megállapodás végrehajttsakeretében az onkormányzat
és a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap (MNB lajstromszéĺna: I2I2-9. székhely:
1082 Budapest, Futó utca 43-45. VI.) között 2014. szeptember 15. napjan Ingatlan
Cser eszer ző dé s II. EIo szer ző dé s kerĹilt me gköté sre (,,E|ő szerző d é s II.'')

(E) Felęk egyezőenrogzítik, hogy a Megállapodást és azB|őszerződés II-t 20l6.junius 09. és
2016. november 11. napján kijzös megegyezéssel módosították (,,Megállapodás 1.

számú Módosítása,,, ,,Megállapodás 2. szátmű Mĺódosítása,,). Az E|ószerzodés II.
módosítás aIapján az E|őszerződés II. csomag' E|őszerzođés IIIA, II/B és II/C csomagľa
keľiilt megbontásra. A Megá|lapodás 2. számű Módosítása alapjan a II|C Csomaggal
kapcsolatos rendelkezéseket a felek hatályon kívĺil he|yzeték, azza|, hogy u l4ĺ,^ t/

la6
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onkormanyzattulajďonźúképező 1083 Budapest, VIII. keľĹilet Bókay J. u. 43. szźlm a|aIt
ta|á|hatő ingatlan 4200110000 tulajdoni hanyad pźůáyzat útján kerül értékesítésre.

(F) Felek egyezóeĺ rogzítik, hogy a Megállapodás U6. számi mellékletét a Közteľület
Pľogľam tekintetében elmaradó munkĺĺkra tekintettel módosítani kívanj ak.

(D) Szeruódo felek egyezően rogzítik' hogy a módosított Előszerzőđés II. szeľinti
Csereingatlanok II1A csomag tekintetében az onkoľmányzat és a Futuľeal 1.

Ingatlanbefektetési Alap 20|6. decembeľ 12. napjźn a|áirták a csereszerzođés IUA-I,
amely csereszerzódés IIlA-t (,,Csereszerződés II/A'') a Futureal 1. lngatlanbefektetési
Alap letétkezelője jóvĺíhagyott. A Magyarorczág helyi önkormźnyzatairól szóló 20I|.
évi CL)oo(IX. tĺirvény 108/A. $ (1) bekezdése és anemzetí vagyonľól szőIő 2011. évi
CXCU. tĺirvény 13. $ (1) bekezdése alapjan a CseľeszerződésII|AaKormanyhivatalhoz
benyújtásra került j óvĺíh agy ásta.

A Kormányhivatal a l4l2017lBP08KER nyilvántartási szźlmű (iktatási szám:
BP/1010/00I53-2|2017), 2017. januáľ 24. napjan kelt felhívásában kéľte az
onkormányzaÍtőI a Csęľeszeľződés II/A szerinti ingatlanok cseľeéľtéke vonatkozásában
az igazságngyi szakértői vélemény (Dr. Márkus Gáboľ igazságigyi szakértő)
aktua|izá|ását.

onkormanyzatmegrendelte a Csereszerződés IIIA és móđosított Előszerződés II. szerinti
II/B csomag ingatlanok csereéľtéke vonatkozásában az igazságlgyi szakértői vélemény
akfila|izá|áséLt.

A Csereszerződés IIIA és módosított E|oszerzodés szerinti II/B csomag ingatlanok
csereéľtéke vonatkozásában az igazságigyi szakéĺtői vélemény 2017. miírcius 14. napjźn
elkészült (,,Aktualizált Szakértői Vélemény'').

(E.) Az Aktualizá|t Szakéľtői Vélęméĺy a|apjźn módosultak a Cseľęszerzodés IIlA-ban
meghatźrozott csereértékek, így az onkoľmźnyzat és a Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap a
20|6. decembeľ |2. napjźn aláíĺt Csereszerződés II/A-t a Ptk. a|apjźn k<jz<!s megegyezéssel jelen
megállapodás módosításal egyidejíj|eg a|áírźtsra keriilő új Csereszerzodés aláírásával felbontjfü
és Felek mind a IIIA és IVB csomag vonatkozásába Csereszerzőđést íľnak aLá, egy okiratba
foglaltan, tekintettel arra, hogy a Módosított Előszerződés II. szerinti II/B csomag
vonatkozásában is bekövetkezett az ingatlanok cseréjének feltételę, azaz a csęręszerződés II/B
szerződés is aláírható.

(F) Felek egyezoenrogzítik' hogy a Megállapodás 3.10. pontja szerinti hatáľidőket módosítani
kívanjak a fenti (F) pontban foglaltakľa tekintettel.

II. A JELEN MEGÁLLAPoDÁS ľĺóoosÍľÁs cÉr,.ra.

2.1 Felek a Preambulumban előadottakĺa tekintettel módosítani kívánják a Megállapodást
(''Megállapodás 3. számú Mĺódosítása'').

III. MEGÁLLAPoDÁS MóDoSÍľÁsa.

3.I. Szerzőđő felek megállapodnak, hogy a Megállapodás I/6. sztlmu melléklet Közteľiilet
progľam részét az a|ábbiak szerint módosítjak (módosítást piros betúvel szedett ľészek jelzik): I

ry/
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Práter utca /Futó utca -
Szigony u., út és jĺárda
fe lĺileten aszfa|t burko lat
cseréje, a sziikséges
kiegészíto
munkákkal,meglévő
szegély ŕljraépítése,
v íze|v ezętési hibák lokál is
megoldása, meglévő
közvilágításhá|őzat
szükség szerinti cseréje,
kiegészítése (kivéve a
Szigony u. és Bókay u.
közötti páľatlan oldali
iźrdaszakasz\

2017.12.31. azzal,
hogy a

közbeszerzési
eljdrds alapjún a

vállalkozósi
szeľződés

megkiitésre keríłl
2017.06.30.

napjdig

onkormánvzat onkormányzat Lezźtrási
szerzőđés szerint
onkormányzat

beruht.z

Leonaľdo da Vinci utca /
Pľáter utca - Üllői út,
kockakő burkolat
elszállítása, új aszfalt és
beton pálya szerkezet építés
meglévő füldmunkára,
meglévő szegé|y
újraépítése, j árda aszfa|t
buľkolat cseréje,
kozv i|ásítás ki éoíté se

2017.12.31. aax,al,
hogy a

közbeszerzési
eljdrds alapjdn a

vdllalkozlźsi
szeľződés

megkötésre kerüI
2017.06.30.

napjĺźig

onkormánvzat onkormányzat Lezźrási
szerződés szerint
onkormányzat

beruház

Tömő utca / Leonaľdo da
Vinci uta - Szigony utca,
kockakő burkolat
e|szá||ítása, rij aszfalt és
beton pálya szerkezet építés
meglévő füldmunkára,
meglévő szegé|y
újraépítése' j árda aszfa|t
burkolat cseľéje,
kö zv i|ágitás kiépíté s a
Nasvtemplom utcától

2017.12.31. azzal,
hogł a

közbeszerzési
eljdrds alapjdn a

vdllalkozdsi
szeľződés

megkötésre kerül
2017.06.30.

napjdig

onkormányzat onkormányzat Leztrási
szerződés szerint
Önkormányzat

beruház

Corvin sétrány / Leonardo
da Vinci uta - Bókay János
utca (beleérľve a
megvalósult Coľvin sétány
II. szakasz közti áBĺ ezetést
a Leonardo da Vinci utcán
keresztĺil), sétány
díszburkolat,
növénýelepítés,
utcabútorok, kozv i|ágítás,
a beépített tcimbök felé eső
6-6 méter széles sávban
ideiglenes burkolat, azI. és
II. sétányszakasz
koncepciójának,
anyaghasznźiatźtnak
mesfelelően

2017.12.31., azzal,
hogy a

közbeszerzési
eljárós alapjdn a

vállalkozdsi
szerződés

megkötésľe kerül
2017.06.30.

napjdig

onkormányzat onkormányzat Lezárási
szerződés szerint
Önkormányzat

beruház

-)t

n,ť,
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Bókay János utca /Práter
utca - Tömő utca, kockakő
burko lat e|szźillitäsa, tĄ
aszÍa|t és beton
pályaszerkezet építés
meglévő füldmunkáľa,
meglévő szegély
új raépítése, j árda aszfa|t
buľkolat cseľéje ,
közvilágítás kiépítése *

aaal, hogy elmaradó tétel
a Bókay rdnos utca jelen
3. Szómú Megdllapodlźs
Módosí.tlźs 2. szómíl
mellékletét képező ľajzon
zijld színnel ieliilt teľiilete

f017.03.31 onkormányzat onkormánvzat Lezźtrási
szerződés szerint
Önkormányzat

beruhźn

3.2. Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy amennyiben a kozbeszerzési eljaľás eredménye
tekintetében jogorvoslati eljrĺĺásra keriil sor, kizárő|ag a 3.l. pont szerinti szerződéskĺitési
2017,06.30. hatáńdő meghosszabbodik a jogoľvoslati eljarás idotałtarnával.

Szerzodó felek megállapodnak, hogy amennyiben az onkoľmanyzat a 3.|. pont szerinti 2017.
június 30. napja szerzőďéskötési hatáľidő tekintetében késedelembe esik, a késedelemľe a
Megállapodás 3.36: pont szerinti szabá|y vonatkozik.

3.3. A Megállapodás U6. szźtmtĺ melléklete a jelen Módosítás t. számt mellékletét képező 116.

szźlmu mellékletre módosul.

3.4. A Befektető a jelen Megállapodás 2. sztlrlú mellékletét képező rajzon elmaradó tételként
szereplő Bókay János utca zöld színneljelö|t szakasza tekintetében a Ptk. 6:589 $ alapjĺán a jelen
pont szeľinti közérdekú felajanlást teszi. Befektető válla|ja ezen szakasz alépítményének és

buľkolatĺának a Megállapodás U6. számű melléklete (elen 3. száłnű Megállapodás Módosítás 1.

sztlmű melléklete) szerinti múszaki tartalomnak megfelelő (kockakő burkolat eIszá|Iitása, iĄ

aszfa|t és beton páIyaszerkezet építés meglévő ťoldmunkáľa, meglévő szegéLy rijraépítése, jźrđa
aszfalt buľkolat csereje, kozvi|agítás kiépítése) megépítését legkésőbb 2018. decembeľ 31.
napjáig. onkormanyzat kijelenti, hogy az el'lhez sztikséges fulajdonosi és egyéb hozzájfuu|ásokat
Befektető kéľésľe haladéktalanul megadj a.

3.5. Szeruődő felek megállapodnak, hogy a Megállapođás 3.10. pontját az a|ábbiak szerint

módosítják:

,,3.]0' Szerződő felek eg,łezően rogzítik, hog,, a Csereingatlanok II/A és Csereingatlanok II/B

vonatkozás áb an a c s er efeltételek teĺj e saltek.

Szerződő felek megállapodnak, ha az onkormányzat bdrmelyik Csomag Csereszerződés II-t
(Csereszeľződés II/A, Csereszerződés II/B) nem írja alá vagy 2017' június l5-ig bdrmelyik
Csomag Csereszerződés II. nem kerül teljesítésre, a FUTUREAL l. jogosult az Előszerződés II-
től vagy báľmely Csomag Csereszeľződés II.-től vag/ a Csereszerződés II/A-tól, Csereszerződés

II/B-től elálĺni. Ilyen elállás esetén a FUTUfuEAL ]. a Csereingatlanok II/A esetében

100'000.000- Ft osszegű, a Csereingatlanok II/B esetében 100.000.000- Ft osszegű

meghiúsulási kotbérre jogosult az onkormónyzattól, filggetlenül attól, hogl a Csere Feltételek
milyen okból nem teljesültek' Az onkormányzat csak akkor nem koteles a kotbért megfizetni, ha a łry

t01
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feltételek teljesülését a Befektető vągy ą FUTUREAL ]. okozta, vag1ł jogszabályváltozás (nem az
onkormónyzat rendelete) okozta, vag/ az okozta, hogł a Kormónyhivatal bármelyik Csomag
Csereszeľződés II-t 2017. június 15. -ig annak ellenére nem hagÍa jóvá, hogl az onkormónyzat
a kérelmet bármelyik Csomag Csereszerződés II. aláírásót követő 5 munkanapon beĺül megfelelő

formában benyújtotta, vagl elutasítottą. A Felek kijelentik, hogl a kötbéľ Ósszegének a
megállapításakor fig,,elemmel voltąk arra, hog/ a jelen Mególlapodóssal a Befehető - a
Csereszerződések teljesítésében bíma - a Projekt Dokumentumok alapján az onkormányzatot
terhelő számos kötelezettség teljesítéséről valamint a késedelem és szerződésszegés miatti
jogkÓvetkezmények alknlmazásóról mondott le, valamint arra, hogł a Csereszerződés II
(Csereingatlanok II.) meghiúsulása a Befehető illetve a FUTUREAL I. egyéb ingatlanainak
értékere illetve az egész Corvin sétány fejlesztésére negatív hatással van. A Csere II
meghiúsulása miatt a fenti kaúéren túl sem a Befektető, sem a Futureal csoport mós válląlatą
további igénnyel nem léphet fel, Ha a Csomag Csereszerződés II. bármelyike jogszabályvákozás
(nem az onkormányzat rendelete) vagy a Kormányhivatal jóváhaglásának hiánya miatt hiúsul
meg (ha a jóvóhag,lás kiadásóra 20]7. június 15-ig nem kerül sor, vag/ a kérelmet a
Kormónyhivatal elutasítja), a Felek az alábbi 3.It pontban meghatározott Alternatív Eljórást
katelesek lebonyolítani az ądott Csomag Csereingatląnok II. kolcsönos átruházására 2017.

november 30-ig (kivéve, ha a pólyázatot bíróság előtt bárki megtámadja, mely esetben a
hatóridő 2018. november 30)' A fenti kaňért az onkormányzat akknr is kt;teles megfizetni
FUTUREAL ]-nek, ha a jelen Megállapodás alapjón a búrmely Csomag Csereingatlanok II.

tekintetében az Alternatív Eljárás alkalmazására kerülne Sor, de az onkormányzat
szerződésszegése miatt (ígł lcĺilönÓsen, de nem kizárólag amiatt, hogł az adott Csomag
Csereingatlan II. nyilvános értékesítésére hatáľidőn belül nem ír ki pályázatot vagy nem alapít
elővásárlási jogot a Befektető által kijelölt cégnek) bármelyik Csomag Csereingatlanok II
kolcsontis átruházásóra nem kerül sor.,,

Iv. EGYEB RENDELKEZÉSEK

4.1. Ha a jelen Megállapodás móđosítás valamely ľendelkezése a magyar jog aIapjáĺ
érvénytelen, jogszabá|yséľtő vagy bírói úton kikényszeríthetetlen, akkoľ a jelen Megállapodás
módosítás csak a jogszabá|ynak ellęntmondó, érvénýelen, illetve bírói úton kikényszeríthetetlen
részben válik érvénýelenné' és mindez nem érinti a megmatadó rendelkezések érvényességét és
hatá|yźú kivéve, ha a Megállapodás módosítás az érvénytelen ľęndelkezés hirínyában
értelmezhetetlenné, vagy érthetetlęnné vá|na. A Befektető kijelenti, hogy ismeri az átláthatő
szervezetnek a nęmzeti vagyonĺól szóló 201l, évi CXCVI. töľvény 3. $ (1) bekezdésének 1.

pontjában foglalt meghatarozását, és a nemzeti vagyonĺól szóló fDll. évi CXCVI. törvény 3. $
(1) bekezdésének 1. pontjában foglaltaknak megfelelő átlt./"hatő szervezetnek minősül.

4.2. Szerzódő felek megállapodnak, hogy aMegá||apođás jelen Megállapodás módosítással nem
érintett részei véitozat|an tartalommal maradnak hatáIyban és érvényben.

4.3. Budapest Főváľos VIII. kęrület Józsefiĺárosi Önkormányzat Képviselő-testülete [*] számú
határozatával adott felhatalmazźĺst a jelen Megállapodás módosítás a|áírására.

"{,
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4.4. Szerzĺ3dő felek jelen Megállapodás módosítást, mint tizleti akaľatukkal mindenben
megegy ezőt j őv álhagy ő|ag írták a|á.

Budapest, 2017.I*l

Budapest Józsefvárosi Onkoľmányzat ,,CoRvIN'' Ingatlanfejlesztési, Epítő és
Dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ Városrehabilitácĺĺós Zártkőrtien Működő

Részvénytáľsaság
Tatár Tibor igazgatősági tag
Fĺjldi Tibor igazgatősági tag

Fedezet:

Rév8 Józsefváľosi Rehabilĺtációs és
Városfejlesztési Zrt.

Pribelszki Szabolcs és Fernezelyi Gergely
igazgatősági tagok

dátum: Budapest, 20|7 ..,...
Pénzügyileg ellenj egyzem :

Páĺis Gyulĺíné
gazdaságívezető

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Danada-Rimán Edina jegyző nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
aljegyzä

Melléklet:
| . számu melIéklet: U 6. sztlmímelléklet
Z.számű melléklet: Bókay Jĺĺnos utca elmaľađó tétel és közérdekű felajánlással érintett szakasza

#r
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Megá|lapodás "l'16. számű me|lék]et - Közterü|et Progľam

Kłizteriilet / Szakaszhatár MegvalósuIás
sÍóŕrrszą

Szeľződés szerinti
beľuházĺí

Megvalósítás
beruházóia

Megiegyzés

Futó utca / Práter utca . Úl|ői út megvalósult Onkormanyzat Befektető Településrendezési
Szerződés II.

Kisfaludy utca / Práter utca. Ullői út megvalósult onkormáĺlyzat Befektető Településrendezési
Szerződés II.

Vajdahunyad utca / Práter utca - Ütlői út megvalósult onkormányzat Befektető Telepiilésĺendezési
Szerződés II.

Pĺáter utca / JózsefkÓrut . Futó utca megvalósult onkormányzat Befektető Településrendezési
Szerződés II.

Corvin sétany / Futó utca - Nagytemplom utca megvalósult tnkormanyzat Corvin Sétĺíny Kff

Nagytemplom utca / Práter utca - Tömĺĺ utca megvalósult Ônkormanyzat corvin sétany Kff

Corvin sétany /Nagýemplom utca - Leonaĺdo da
Vinci utca

megvalósulĺ onkormányzat Befektető Közérdekíí kÓtelezettség
vállalás

Iömő utca / Nagýemplom utca - Leonaĺdo da
Vinci utca

megvalósult Onkormanyzat onkormányzat

:{agýemplom utca / Tömő utca - Ullői út megvalósult tnkormányzat onkormányzat

Pĺáter utca lFutó utca - Szigony u.' út és jaĺda
[e|ületen aszfa|t burkolat cseĺéje, a sztikséges
kiegészítő munkákkal,meglévó szegély
rijraépítése, vízelvezetési hibák lokális
megoldása, meglévő közvilágításhálózat szükség
szerinti cseréje' kiegészitése (kivéve a Szigony u.

és Bókay u' közötti paratlan oldali jardaszakasz)

2017.lf .31. azzal,
hogy a közbeszeľzési

eljárás alapjan a
vallalkozási szerző dés

megkötésre kerül
2077.06.30. ĺapjáig

onkormányzat onkonnĺányzat Lezźr ási szeĺződés szerint
Önkormánvzat beruhaz

Práteľ utca (Bókay - Szigony utca között
paratlan oldali járdaszakasz)

f017.03.31 Onkormanyzat onkormánvzat Lezár ási szerzó dés szeĺint
onkormányzat beruház

-eonardo da Vinci utca / Práter utca - tlllői út,
<ockakő burkolat elszállítása, új aszfalt és beton

ńiy aszerkezet építés me glévő ft 
'ldmuĺkĺł'ra'neglévő szegély újraépítése, járda aszfalt

:urkolat cseréje' közvilágítás kiépítése

2017.12.31. azzal,
hogy a kĺizbeszerzési

eljaĺás alapjan a
váLllalkozási szerzódés

megkÓtésre kerul

onkormányzat Önkormanyzat Lezáĺ ási szerződés szerint
Önkormanyzat beruhĺĺa

Bókay Jĺános utca / Práter utca . Tömő utca,
kockakő burkolat elszállítása' új aszfalt és beton
p á|y aszeĺkezet ép ité s meglévő ft 

'ldmunkara'meglévő szegély újraépítése, jfuda aszfalt
burkolat csereje, köTłi|źlgittls kiépitése azza|,

hogy e|maradó tétel a Bókay János utca je|en

3. SzámrÍ MegáIlapodás Módosítás 2.számŕl
me|lék|etét kép ező rajzon ző|d szĺnne| je|łi|t

teľülete

2017.03.31 onkormányzat Önkormanyzat Lezár ási szerződés szerint
Önkormanyzat beruház

Tömő utca / Leonardo da Vinci uta - Szigony
utca, kockakő burkolat elszállítása, új aszfalt es

beton pályaszerkezet építés meglévő
ftildmunkára, meglévő szegély újraépítése' já'rda

aszfalt burkolat cseréje, közvilágítás kiépítés a
Nagytemplom utcától

2017.12.31. azzal,
hogy a közbeszerzési

eljaĺás alapjan a

vállalkozási szerződés
megkötésre kertil

20|7.06'30. napjáig

Onkormanyzat Onkormanyzat Lezfu ási szerződés szerint
Önkormányzat beruház

3orvin sétany / Leonardo da Vinci uta - Bókay
Ianos utca (beleértve a megva|ósu|t Corvin sétány

[I. szakasz közti átvezetést a Leonardo da Vinci
utcan kereszttil), sétany díszburkolat,
növénytelepítés, utcabútorok, közvilágítás' a

beépített tömbök felé eső ó-6 méter szé|es sávban

ideiglenes burko|at, az I. és II. sétányszakasz
koncepciój ĺáĺlak, aĺry aghasmźiatának megfelelŕĺen

2017.|f .31. azzal,
hogy a közbeszerzési

eljáriís alapján a

vállalkozási szerződés
megkdtésre kerĺil

2017.06.30' napjáig

onkormáĺyzat ÖnkormIínyzat Lezár ási szerződés szerint
Önkormánvzat beruháe

šzigony utca / Práter utca - Tömő utca' útfelület
avitás, új szegély építés, járdaépítés, közvilágítás
ipítés

2017.03.31 Onkormanyzat onkormanyzaĺ Lezźr źsi szerződés szerint
onkormányzat beruhaz

izigony utca / Tĺimő utca - Ullői út elmarad Önkormányzat Lezär ási szerződés szerint
Befektętő eltękint

HtgiĺĹ^v.łłz3. /z. n,J -Ł y'. n . tnt4clo
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ľĺimő utca / Szigony utca - Balassa utca elmarad Önkormányzat Leztrźsi szerződés szerint
Befektető eltekint

]alassa utca / Tömő utca - Apáthy István utca elmaĺad onkormányzat Lezáĺ ási szeľződés szerint
Befektető eltekint

Apáthy Istvĺáľr utca / Balassa utca - Bókay Janos
Lrtca

elmarad Onkormanyzat Lezár ási szerződés szerint
BefelĺÍető eltekint

Bókay Janos utca / Tömő utca - IJllői út elmaĺad onkormĺínyzat Lezfu ási szerzódés szerint
Befektető eltekint

tĺ3



í^Ô

Ě

\čU\
(\

l.t\

N

c\
N
F
\\'
ľ-

I

I

"l

I

-l
I

I

J

I

I

6

|,.:i:i,,, .12i 
i .:' ľ-

NoKlA lRoDAl.tAz ľ*

'":*
jit
*",ä

'il jl łU!uu- l

i .ti!'l.:..;ĺ.];.;
l:,'J'i!..]'! Á:

t;":. ,l:; ,

lTsł*j

o

12ŹB tAKlHÁu
t0'00=1M'{5 ĺnBf

KV'ľ|ATÁRA
BURHoLAT zÁRÁs KERn sfmÉLLYEL

.B*KAY

\\
4\
Q'i
&
q'

[#"
1ťsup
\r



,f"J4 Ko?*+ 2 lz ' rv ,k c/L-<,,,ł<_

Ingatlan Cs ere sz e ruő dés
illL

1ľely létĺejött egyrészrőI Budapest Fővátos VIII. keľiilet Józsefuárosi
onkoľmányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross atca 63-67.; törzskönyvi száma:
73571'5; adőszáĺľra 1'573571.5_2-42; statisztikai számjele 1,573571,5-841,1,-321,-01.,

képviseletében dr. I(ocsis }t.[á.ĺé polgármesteĺ), ügyletkötői minősége:
Ingatlanĺ:Iaj dono s I., a továbbiakban: onkoľmá flyzat

mäsrésztőI a FUTUREAL t. Ingatlanbefektetési Alap, a mlgyaÍ jog alapjár'
Iétĺejött ingaúanůap, ameIynek MNB laistfomszźtma 1'21'2-9, staisztJkal számjele
1'81'1'3774-6820-915-01', ađőszáĺrla 1'81'1,3774-2-42, szé|<hýe: 1082 Budapest, Futó
wtca 43-45. vI. emelet, amelyet törvényesen képvisel: Finext Befektetési Alapkezelő
Zánrkörűen Mfüödő Részvénytátsaság, székhelye:7082 Budapest, Futó utca 43-45.
\Ą. emeleq cégjegyzékszáma: 01-10-044934, statisztikai szátmjel 1'3052502-6630_
1'14-01,, aďőszáma: 1,3052502-2-42, képviseletében: Katu Péter igazgatőság t^g

öná|Iőan) ügyletkötői minőségc Ingatlanĺrlajdonos II., a' továbbiakban:
FUTU REAL 1. Ingat|anbefekteté si Alap

- a továbbiakban együtt felek - kozótt a mu ÍLapon az aIábbi feltételek mellett.

PREAMBULUM

A. Önkormányzat és a FUTUREAL 1. Iĺgatlanbefektetési Álap (N,INB
Iajstomszáma: 1,21,2_9. székhely: 1'082 Budapest, Futó utca 43-45. VI.)
között 201'4. szeptembet 1'5. napján IngatJan Cseĺeszeĺzőđés II.
Előszerződés kenllt megkötésre (,E1 őszetződés II.') B . EIőszerződés II.
201,6. június 09. napjĺn módosításra kerult atÍa' tekintettel, hogy az
Előszerzőđés II. szerinti csereingatlanok 3 ingatlancsomagÍa' kertĺltek
megbontásĺa és így u csomagok öná|Iőan is elcseĺélhetőek (,,Módosított
ELőszetződés II.'). Előszerzőđés II. 201,6. novembeĺ 1'1'. napján
módosításra keri.rlt, amely módosítás alapján módosításĺa keriiłt a
Cseĺeingat]aĺ II/B csomag teljesítési hatáĺd'eje és felek a Csereszerzőđés
II/C csomag hatźiyon kívul he|yezték, azzal, hogy az onkormányzat a

tulajdonát képező 1083 Budapest, VIII. kerĹilet Bőkay J, u. 43. szám alatt
taláIhatő ingatlan 4200/1,0000 tulajdont hányadot páIyázat ugár' értékesíti.
(,,Módosított Elősz etződés III.')

onkormiínyzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester
Ingatlantulajdonos I. Ellenjegyző ügyvéd:

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap
képviseletében eljar: Finext Befektetési A|apkeze|ő Zrt.
képviseli: Karai Péter igazgatósági tag
Ingatlantulajdonos II.

K&HBankZrt.LeÍétkeze|ő 
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C. Szerződő felek egyezően rogzitik, hogy a módosított Előszerződés II.
szerinti CseĺeĘatlanok II/A csomag tekintetében Felek 201,6. decembeĺ 12.

napján alźľľtők a cseÍeszerzőđés II/A-t, amely CseÍesfeÍzőđés II/A-I a
Futureal 1. Ingatlanbefektetési Al"p |etétkezetője jőváhagyott. Á
Magyarotszág helyl önkormányzatutőI szőIő 201,1'. évi CL)o(xIX. torvény
1,08/A. s (1) bekezdése és a nemzei vagyomőI szőLő 201'1'. évi CXCVI.
törvény 13. S (1) bekezdése alapjáĺ ^ csereszerzőđés II/A a
Kormányllivztafhozbený jtásĺakeniłt jővźlhagyáua.

'{ I(ormányhivatal a 1'4/2017/BP08KER nyilvántartási számis. (iktatási
szám: BP/101'0/001'53-2/2017), 2017. január 24. napjátn kelt felhivásában
kérte az onkormáflyzattőI a csereszeĺződés II/A szerinti ingatlanok
cseĺeéĺtéke vonatkozásában az igazságýgyl' szakéttői vélemény (Dĺ. Márkus
G źh or igazs áryýgyt szakéttő) aktła]ĺzáIásźt.

D. A Cseĺesz erzőđés II / A ingatJanok cseĺeéĺtéke vonatko zásábaĺ az lgazságýgyl
szakétői vélemény 2017. máĺcius 14. napjáĺ elkészült (,Ąktua|lzáit
Szakértćji Véleménť).

E. Az Aktuali ,al, s.upeĺtői Vélem ény aiapján módosul ak a cseteszerzőđés
II/A-ban meghatározott csefeéĺtékek, így Szetződő felek megállapodnak, hogy a
2076. december 1'2. napjátn aláĺrt cseĺeszeĺződés II/A-t a Ptk. alapján közös
megegyezéssel jelen új cseĺeszetzőđés II/A csomag alárcásátval felbontják és Felek
jeIen ,3j cseÍ'eszeÍződést (,,Cseteszetzőđés,) kötik meg a II/A csomag
vonatkozásában.

1.1. A felek megállapodnak, hogy a FUTUREÁI 1.. Ingatlanbefektetési Álap a
ĺrlajdonában á|7ő,

. 
^ 

Budapest VIII. kenileti ingatlan-nyilvántattásban 36!95 he|ynjzí szám alaĺt
felvett, jelenleg kivett beépítetlen terulet megjelölésíi, 763 négyzetméter
ĺagysáý, természetben 1083 Budapest, VIII. kenilet Szigony utca 26. szám
alatt taláLhatő ,,fe|ulvizsgáIat LIŻtt,,, 110.037.000.-Ft, áItalános foĺgalmi
ađőv aI növelten 7 39 .7 4 6 .9 90. - Ft c s eĺeéĺtékű ingarJan.

. a Buđapest VIII. kerületi ĺngatlan-nyivántartásban 36t96 helyrajzi szám alatt
felvett, kivett beépítetlen tenilet megjelölésíi,713 négyzetnéter nagys^gĹ,,

természetben 1083 Budapest, VIII. kerulet Szrgony utca 28. szarn

onkormlĺnyzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgĺłrmester
Ingatlantulajdonos I. Ellenjegyző tigyvéd:

FUTL]REAL l. Ingatlanbefektetési Alap
képviseletében eljáľ: Finext Befektetési A|apkeze|ő Zrt.
képviseli: Kaľai Péter igazgatósttgi tag
Ingatlantulajdonos II.

KEIH Bank Zĺt. Letétkezelő /
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,,feliilvizsgalat alatt,, aLatt talá)hatő, 102.826.000.-Ft, altalános foĺgďmi
ađőval növelten 1 3 0. 5 8 9. 0 20 .-F t cs ereértékű ingaúar'.

a fenti ingatlanok a touĺźbbiakban egyiłttesen: ,,FUWREÁL 1. IngatlanbeJektetási Alap
Ingatlanok"

tulaidonjogát átruházza csefe iogcímen az alábbiakban meghatfuozásta
keľĹilő onkormányzati Ingatlanok tulaidoniogának ellenében és az 5. pont
szeľinti csereéľték kiilönbözet FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap
tészéte tĺiľténő megfizetésével az onkoľmáÍayzafta a 2. pont szerinti
b eie gyzési engedélyben.

1,.:2. A felek megállapodnak, hogy a Budapest Főváros VIII. keriilet Jőzsefvátosi
onkormá nyz^ta' a n-rIaj don źlban áůlő,

. 
^ 

Budapest VIII. kertileti tngarlan-ny-l7vźtnattásban 36260 hýnjzi szám a|att.

felvett, kivett beépítetlen terület megjelölésíí, 874 ĺégyzennéter nagysáý,
természetben 1083 Budapest, VIII. kerrilet Tömő utca ].8. szám alatt talá)hatő,
1'26.045.000,-Ft, źitalános forgalmi ađőval növelten 1'60.077.1,50.-Ft cseĺeértékű
ingatJan, Aą ingatlanra a< Elnü Hĺilóąati l{ft. jauĺilra 4, nőgl7,etnćteľre ue7,etákjog uan

be1egeąue. Aąingatlanra a ,,C)RWN'' Ingatknfejlesýsi, E?.ítő és Városrehabilitĺźciós Zrt.
e lőuásárksi joga uan be1 egl eąue.

o és a Budapest Főváĺos VIII. kerüetJózsefuáĺosi Önkormányzattulajdonában
álfó, a 1083 Budapest \IIII' keruleđ ingatlan-nyilvántartasban 36215 helyrajzi számű,
tátsashází töĺzslapon nyllváĺtartott, Budapest, VIII. kerĹilet Tömő utca 28. szárn
alattl társ asházb zn Iév ő
fszt, 1. alati, 36215 /0 / A/ 1, hýrajzi számű,, 20m2 tertiletíí lakás a hozzá tartoző
49 3 / 1, 0000 rulaj doni hányađđal' 5. 0 1 1 . 000. -Ft cseĺeéĺtékű |akás,
Íszt,2. alatt, 36215/0/A/2helyrajziszámű,,34m2 teĺületŕí |akás ahozzá'taftoző
837 / 1'0000 rulaj doni hányadđal, 8. 5 1 9. 000. -Ft cs ereértékíi |akás,
fszt. 3. aJaĹa', 3621,5/0/A/3 he|ytajzi szźtmu, 30 m2 tertiletű lakás a hozzá tattoző
7 39 / 1'0000 rulaj doni hányad'đal, 7 .517 .000.-Ft cs ereértékű lakás,
fszt. 6. alatd, 36215 /0 / A/ 6 he|yrajzi számu, 93 m2 teľriletű lakás a hozzá' tartoző
229 0 / 1' 0 00 0 rula j d o nl hárry ađđal, 21,. 9 5 9. 0 0 0. - Ft c s eĺeéĺ tékíi lakźĺs,
fszt. 7. alati, 3621,5/0/A/7 heLyrajzi szárrrű,28 ÍTI2 terriletíí lakás ahozzá" tattoző
69 0 / 1'0000 tulaj doni hányađđal, 7. 0 1 6. 000. -Ft csereéĺtékű lakás'
fszt.l2. alatĺj, 36215 /0 / A/1,2 heľyrajzi számis', 20 m2 teĺuletíí lakás a hozzá tartoző
49 3 / 1'0000 rulaj doni hányađđal, 5. 0 1 1 . 000. -Ft cs ereértékű lakás,
onkormiínyzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester
Ingatlantulajdonos I. Ellenjegyző ügyvéd:

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési A|ap
képviseletében e|jar: Finext Befektetési A|apkeze|ő Zrt.
képvisel i : Karai Péter igazgatósági tag
Ingatlantulajdonos II.

K&H Bank ZÍt' Letétkezelő



ö s szes en 5 5' 0 3 3. 00 0. -Ft c s eÍe értékíj' társashází ktilön tula| donĺa.
Aą ingatlanokra a ,,C)RWN,' Ingatlanfe1lesęősi, Epítő ás Vĺźrosrehabilitĺźciós Zx.
e lőuásĺźrLźsi joga uan b e1 egl e ąua

a to uá b b i a,Łb a n egy ił tte s e n :,,t n ko ľru,źn1l ąa ti I nga tlan o k',

tulaidoniogát ántuházza a FUTUREAL 1 Ingatlanbefektetési Al"p
Ingatlanok tulai doni o gának ellenében a FUTUREAL,l' IngatIanbefektetési
Alapľa a2.pont szerinti bejegyzési engedélyben csefe iogcímen.

Az onkormányza tj Ingatlanok koziil a tátsasházi albetétek átraházása az Ápa t,,.
vonatkozó ĺenđelkezése szeint AFA mentes.

Szerzőđő Felek kijelentik, hogy a 776/2008. 0n. 30.) I(orm. ĺendelet 3. s (3)

bekezdése értelmében L fenti lakás ingatlanokĺól eneĺgetikai tanusiwányt kell
készíteni, melyĺől az Önkorrrrányzat köteles gondoskodni. onkotmányzat jelen
szerzőđés a]źrcásźpa| a FUTUREAL 1 Ingarlanbefektetési Álapnak átađja az
energetikai tanusíwányokat, melyeknek száma HET-00520448, HET-00520456,
HET-00 5 20 453, HET-005 20 45 4, HET-005 20 455, HET-00 5 20 450. FUTUREÁL 1

I ngatlanb e fekteté si Alap az energetikai tanúsíw ány okat áw ette.

onkoľmányzat feltételen és visszav onhatatLan hozzáĄálruIását adia ahhoz,
hogy a 36215/0/ A/thebynjzi szárnw, teľmészetben 1083 Budapest' Tömő u.
28. fszt.,l'. szárn alatti ingatlanon207585/1/2003/03.06.17. szárnonbeiegyzett
e|ővásárlási ioga ttirlése keľiiliön a cseľe iogcímén történő tulaidoniog
b eje gyzés sel egyideiűleg.

A FUTUREAL 1' Ingaianbefektetési Alup Ingatlanok és az onkormányzai
Ingatlanok a továbbiakban egyiittesen: Cseĺeingatlanok.

A Felek megźiLapítják, hogy az Önkormányzaĺ Ingatlanok közul ,a társasházi
albetétek átnházása az ,\FA Tv. vonatkoző ĺendelkezése szerint AF, . mentes.
aĺm|t a Felek az e\számolás soĺán megfelelően figyelembe vesznek.

onkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester
Ingatlantulajdonos I. Ellenjegyző ĺigyvéd:

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap
képvíseletében eljĺĺr: Finext Befektetési A|apkezelő Zrt.
képviseli: Karai Péter ig^7gatósági tag
Ingatlantulajdonos IL

K&H Bank Zrt. Letétkezelő
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2. T ulaidoni o g áttuház ás a

2.l. Felek Lz 5. pont szerinti cseĺeéĺték hiłönbözet FUTLIREÁI 1,

Ingatlanbefektetési Alzp ńszéĺe torténő manđékta]an megfrzetése feltételével', a
2.2. pont szerint ugyvéđi letétbe helyezett külön nyiatkozatban (,Beiegyzési
Engedély') átruházzák kölcsönösen egymásra ^ FUTUREAL 1'.

Ingatlanbefektetési Alap Ingatlanok és az onkormányzai Ingatlanok nrlajdonjogát
és az alábbiak szeĺint nyiarkoznak:

A FUTUREAL 1-. Ingatlanbefektetési Al"p feltétlen és visszavonhatatlan
hozzájőtuIás át adia ahľroz, ho gy

o a Budapest VIII. keri.iLleti lngaďan-nyiváĺtattásban 361'95 heLyrajzi szám alatt
felvett, kivett beépítetlen terĹiłet megjelölésű, 763 négyzetnéter nagyság6,
természetben 1083 Budapest, VIII. kerulet Szlgony utca 26. ,,feli7lvizsgáIat alatt,,
szárn a]att találhatő ingĺtlanra Budapest Főváĺos VIII. keniĺet Jőzsefrłárosi
onkormá rryfat 1 / 1 ańnyu nrlaj donj ogát cs eĺe j ogcímén,
o a Budapest VIII. kertileti ingatlan-nyilváĺtartásban 361'96 helyrajzí szárr' alatt
felvett, kivett beépítetlen tertilet megjelölésri, 71'3 négyzeĺnéter nagysáý,
természetben 1083 Budapest, VIII. kerrilet Szigony utca 28. szám,,felulvizsgálat
a7att,, alatt talalhatő ingat)anĺ:- Budapest Fővátos VIII' kerulet Jőzsefvźlrosi
Önkormá ny zat 1, / 1, aráný ĺ-rlaj donj ogát cs eĺe j ogcímén,

az ingatlan-nýĺvántartásba bejegyezzék és a
rngatlan befekte tési A],p tulaidoniogát ttittiliék.

FUTAREAL 1.

A Budapest Főváľos VIII. kerület Jőzsefvátosi onkotmányzat feltétlen és
visszavonhatat|anhozzáĄátulásátadiaab.b'oz,bLogy

. L Budapest VIII. kerületi ingatlan-nyilvántattásban 36260 heLyĺz;jzi szám aIatt
felvett, kivett beépítetlen teĺulet megjelölésű, 874 négyzetméter nagyságő,
természetben 1083 Budapest, VIII. kerriůet Tömő utca 18. szám ,,fela\vasgalat
aIatt,, alatt tilźtlhatő ingatJ^tÍ^ a FUTUREÁI 1'. Ingatlanbefektetési Al"p 1/1
aĺányű' ĺrlajdonjogát cseĺe jogcímén
. és a Budapest Főváĺos .VIII. 

kerulet JőzseÍvátosi onkormányzatnrlajdonában
á|lő, a 1O83Budapest VIII. kerĹileti ingatlan-nyilvántattásban 36215 he|yrajzi számu
társasházi töĺzslapon nyllvántattott, Budapest, VIII. kerĹilet Tömő utca 28. szám
alati társ asházb an |év ő

onkormiĺnyzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester
Ingatlantulajdonos I. El|enjegyző ügyvéd:

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap
képviseletében eljiĺr: Finext Befektetési A|apkeze|ő Zrt.
képviseli : Karai Pétęr igazgatósági tag
lngatlantulajdonos II.

K&H Bank Zrt. Letétkeze|ő
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fszt. 1' . alattl, 36215 /0 / A/1 helytajzi számu, 20Í.172 terĹiletíí Lakźs lngztlanta a
FUTUREAI 1,. Ingatlanbefektetési Álup 1/1 ańný ĺrlajđonjogát csere

íagpíméĺl,

Íszt. 2. alatt, 36215/0/A/2heIyrajzi számű',34 Ía-Iz teruletĹí lakź.s ingarJata a
FUTUREAI 1'. IngatJanbefektetési Äl"p 1/1 aráĺý nrlajdonjogát csere

íogeímén,

fszt. 3. aIati, 36215 /0 / A/3 helytajzí számu, 30 ÍTI2 teniłetĹí lakás ingatlanra a

FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Ál"p 1/1 arźný nrlajdonjogát cseĺe
jogcímén,

fszt. 6, alaĺĺj,3621.5/0/A/6 heIyrajzí számil,93 m2 teruletri lakźs lngaÍfanta a
FUTUREAI 1'. Ingatlanbefektetési A]"p 1/1 arány6 tulajdonjogát csere
j-a€címén,

fszt. 7 . alatĺ, 3621'5 /0 / A/7 helyrajzi számu,28 Í.I.2 teruletíí lakás ĺngat)anÍa a
FUTUREAL 1'. Ingatlanbefektetési Alup 1/1 ańný tulajdonjogát cseĺe

iaggíméĺr,

fszt.1'Z. alattl, 3621,5 /0 / A/ 1,2 helyrajzi számú,, 20 m2 terriĺetíi lakás lngatJaĺra
a FUTUREN- 1,. Ingaianbefektetési Alap 1/1 arárrý tulajđonjogát cseĺe

íoggímén,

az ingatilan-nyilvántattásba bejegyezzék és a Budapest Fővátos VIII. kertilet
!ózs efvátosi onkottnányzata tulaidoniogát ttirĺiliék

2.2. Felek megállapodnak, hogy aBejegyzési Engedély 9 eĺedeti pélđányát ügyvédi
letétbe helyezik a jelen okiĺatot szerkesztő és ellenjegyző ngyvéđnéI azt kovető 2
(kettő) munkanapon belril, hogy a jelen csercszetzőđés I{ormányhivatal á]tal
torténő jőváhagyátsĺól szóló levelet a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap a 9.

pont szerinti áwette. (,,okiľati Letét').
2.2.1'. Az okĺati Letétet a letéteményes ügyvéđ az Ertesítés I. vagy az Ertesités II.
kézhezvéteLe napjźnvagy legkésőbb az ezt követő 3 (háĺom) munkanapon belril a
|ĺadja a Felek tészére és benýjthatja a Földhivatalhoz (eljáĺró Kormányhivata|hoz)
aBejegyzési Engedélyt ha az 5. pont szerinti éľtékkuIönbözet a FUTUREÁL 1.

Ingaďanbefektetési Alap 5. pont szerinti bankszán]áján jővźnásĺa kerult és etőI a

onkormanyzat képviseletében: Dľ. Kocsis Máté polgármester
Ingatlanfulajdonos I. E|Lenjegyző ügyvéd:

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap
képviseletében elj ar : Finext Befektetési A|apkeze|ő Zrt.
képviseli : Karai Péter igazgatósélgi tag
Ingatlantulajdonos II.

K&H Bank Zrt. Letétkezelő
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FUTUREAI 1'. Ingatlanbefektetési Al^p írásbeli nyiatkozatbaĺ éĺtesítette
(Éĺtesítés I.) a letéteményes ügyvédet vag;.ĺ az onkormányz^t kásban éĺtesítette
(Eĺtesítés II.) a letéteményes ügyvédetarróI' hogy az 5.pont szerinti összeget az 5.

pontban megjelölt bankszáĺriaszámra áutaLta és ezen leveléhez csatolja az áutalást
teljesítő bank eĺedeti igazoLását az átutalás visszavonhaatfan megtöĺténtérő|.

Felek töĺekszenek atta, hogy a Bejegyzési EngedéIy l<ladź.sa napja és az 5. pont
szerinti osszeg FUTUREAI I. Ingatlanbefektetési /'J;ap ńszére történő megfizetése
ĺapja egy ugyanazon a napoľ. töĺténjen meg.

Bejegyzési Engedély ügyvéď letétből történő 2.2.1'. pont szerinti lĺađása a
cseÍeszefződés zárásáĺak mĺnősul (,,Cser e Zárása,,).

2.2.2. Az ol<lĺati Letét a 1'2. pont szerinti esetben visszaját 3 (háĺom) munkanapon
beli.iLl a Feleknek azt követően, hogy letéteményes ügyvéđet a Felek külön - ku]on
vagy együttesen értesítették a jelen csercszerzőđés felbontásáról és megkuldték
letéteményes ügyvéd tészéte cseĺeszeĺzőđés felbontásáróI sző|ó alźmt eređeti
nyilatkozatot is (elállási nylJatkozat vagy felbontó közös megállapodás), amely
esetben a letétemény ügyvéd köteles a Bejegyzési E,ngedélyĺe rávezetĺi, hogy
,,érvénytelen',.

3. onkormányzat az ,,Önkorrnányza'đ Ingatlanok'' ĺrlajđonjogá't a ,,FUTIJREÁL 1.

Ingatlanbefektetési Al"p Ingatlanok'' OnkormányzatÍa' torténő átraházźsával
egyidejűleg ruházza át cseĺe jogcímen a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Napra
és a FUTIJREAL 1'.Ingatlanbefektetési Alap a ,,FUTUREAI 1. Ingatlanbefektetési
Alup Ingatlanok'' tulajđonjogát az ,,Önkotmányzai Ingatlanok,' FUTUREAL 1.

Ingatlanbefektetési Napra toténő átnlházásával és Lz 5. pont szerinti
értékkriłönbözet FUTUREAL 1'. Ingatlanbefektetési Al^P tészére toĺténő
rnegfrzetésével ruházza át csere jogcímen.

nrlaidoniołának beiesvzése lĺánĺ kéĺelmét az insatlan-nvilvántartásrőI szőIo 1997.
évi CXLI. torvénv 47lA. $. ĺ.1) bekezđés b) oontia alapián tartsa friggőben a fenti
..Beiesvzési Ensedélv', nvlfatkozat BFKH xI. Keruleti Hivatalhoz tönénő
benvúritásáis. de lesfeliebb az insatlan-nvllvźlntartásrőI sző|ő 1997. éVi CXLI.
törvénv 47 /A. N b) oontia szennt. a ielen okiĺat insatlanüwi hatősá% benvúitásától
számitott 6 hónaoos hatándő elteltéis.

Önkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester
Ingatlantulajdonos I. Ellenjegyző ügyvéd:

FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap
képviseletében elj ar: Finext Befektetési A|apkezelő Zrt.
képviseli : Karai Péter igazgatósági tag
lngatlantulajdonos II.

K&H Bank Zrt. Letétkezelő
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4. Á felek tögzitlk, hogy a FUTUREAI l.Ingat}anbefektetési Alap szoIgáItatott
ingatlanok értéke 272.863.000 -Ft, amelyet 57.473.01'0.-Ft általános foĺgalmi ađó
terhel (bruttó 270.336.010,-Ft), az Önkotmányzat áItaI szoLgáItatott ingatJanok
értéke 181.078.000.-Ft, amelyet 34.032.1,50.-Ft altalános forgalmi ađő teĺheI

@ruttó 21,5.110.150.-FĐ. Onkormányzaĺ Ingatlanok közil a tátsasházi albetétek
átruházása az AFA Tv. vonatkoző reĺđelkezése szerint Ápĺ mentes. amit a Felek
az elszárnolás soĺán megfelelően figyelembe vettek.

't felek a cseĺeéĺtékek meghatarozásánÍl' közjegyző által kiĺendelt Dr. Márkus
Gábor igazságýgy ingatlanfoĺgalmi szakértő 201.7. év március hónap 14. napján
kelt értékbecslését vették alapul.

5. A felek megállapodnak, hogy a csereérték alapjáĺ L FUTUREAI 1',

Ingatlanbefektetési /Jap jzvánĺ mutatkoző bruttő 55.225.860,-Ft értékktiLlonb ozetet
az Önkormányzat a cseÍesfenőđés hatáJyossáĺ váiásáttőI számitott 10 napon betril
ftzeĺi meg a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alapnak a K&H Bank Zrt-néI
v ez etett 1' 0 20 1 00 6 - 5 0223 67 7 - 00 0 00 0 0 0 b anks z áml áta tö ténő átutaJás s al.

6. A felek megállapodnak, hogy a csereként szolgáltatott ingatlanokat altalános
foĺgďmi adő frzetési kötelezettség teĺheli (kivéve a tátsasházi albetéteket). Az 5.

pont szerinti bruttó 55.225.860_Ft összegĺől a' bĺuttó 55.225.860-Ft összeg
FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Álap bankszámLáján történt jőváĺĺás napjávil',
mint teljesítési nappal az 1.Jap e\ő|egszámlán á|]lt I<ĺ az Önkormányzat tészére. A
bĺrtokátruházás ĺapjával, mint teljesítés ĺapjźtvd' az onkormányzat a bruttó
21'5.1'10.1.50,-Ft összegĺől számlátźi]ltkl a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap
tészéte, 

^ig ^ 
FUTUREÁ'L 1,. Ingatlanbefektetési Alap bruttó 270.336.010-Ft

mínusz az elő|egszáĺnla összege @ruttó 55.225.860_Ft) összegéńIszátnláta]]itl<laz
onkormányz^t t'észéte. onkormányzat és a FUTUREAL 1. Ingaďanbefektetési
Alap megállapodnak, hogy ezen kettő szánLa követeléseiket egymással szemben
beszámitjźlk és így a szán]ák pénzügyi ĺendezést nem igényelnek és az egymással
szembeni szántla követeléseiket a' szánla összegek kölcsönös beszámítźsával
teli esítettĺlek tekintik.

7.A felek kölcsönösen kötelezettséget vá|]a]nak a csefe tfugyát képező ingatlanok
bktokának másik féke valő źtruházásfu'a. A biĺtokáľuházásra attő| számitott 30
napon beliil kerul soÍ' amely napon az 5. pont szerinti értékktilönbözet a
FUTUREAI 1. Ingatlanbefektetési 1'lap részére megfrzetésĺe keĺul.

onkormanyzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester
Ingatlanfulajdonos I. Ellenjegyző ügyvéd:

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap
képviseletében eljrír: Finext Befektetési A|apkeze|ő Zrt.
képviseli : Kaľai Péter igazgatósági tag
Ingatlantulajdonos II.
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Szetzőđő felek egyezően rőgzítlk, hogy a biĺtokátruházásnak nem akađźlya (a 8.

pont következményei nem alkďmazhatőak), ha a Bérleti Szerzőđés felmondásra
kerult, de a Béťrő még a Béĺleđ Szerzőđés szerinti ingatlanokat hasznalja a BérIeĺ
Szetző đés megszíinése nap j áig.

8. '\mennyiben valamelyik fél a biĺtok átn,házäsi kötelezettsége tekintetében
késedelembe esÍle' ,gy u késedelem minden megkezđett napjáĺa a késedelemmel
érintett ingatlanok után a szer'ződést szegő fél köteles az éĺintett ingatlanok
cseĺeéĺtéke 0,1'o/o -ának megfelelő összeg{í késedelmi kötbéĺt köteles frzetsi naponta
a másik félnek, amely a felmertiüésekoĺ esedékes.

9. A felek megállapodtak, hogy a cseÍesferzőđés hataLyossáváiásźnakiđőpontjátóI
számitott hatáĺđők kezđetének azt a" ĺ;'lpot tekintik, amikoĺ a FUTUREAL 1'
Ingatlanbefektetési /Jap áwetteaf onkormányzat értesítését atóI, hogy aFővárosi
I(ormánybivatal L cseĺeszerzőđés hatáIyossá váůásálhoz szfüséges jővźhagyását
megadta.

10. 
'Ą. 

felek uďatabaĺ vannak, hogy Magyarotszáry heIyt önkormányzatutőI szőIő
201'7. évi CL)o(xIX. törvény 1.08/A. $ (1) bekezdése szeĺint anemzeivagyonĺól
szőIő 2077. évi CXCVI. törvény 1'3. s (1) bekezdése szerinti veĺsenyeztetés
rnelfőzhető: c) a helyi önkorĺnányzat rulajdonában|évő ingatlan cseréje esetén. 

^ 
(2)

bekezđés éĺtelmében af (1) bekezdés ą pontja esetén' ha a cseĺével érintett
önkormányzai vagyon értéke a veÍsenyeztetésĺe vonatkoző törvényben előtrt
été|<hatátt meghalađja, az i]letékes fővátosí v^gy megyei kormányhivatal dönt a
cseĺetigylet jőváhagyásfuőI. A Kormányhivatal a csereügyletet jőválha;gyj^, ha az
egyes vagyontargyak éttékére és L szerzőđésbeĺ foglalt egyéb vagyoni
kötelezettségvá|7alásĺa tekintettel az éttékarányosság követelménye megvďósul és

egyébként az ugylet megkötése Lz önkormányfat kötelező felađatalnak ellátásavagy
gazdaság éĺdekei szempontjából indokolt.

11. A jelen jogtigylet Lz ĺd,ézett törvényhely alapján a Fővárosi I{ormányhivatal
jőváthagyásfua szorul. Az Onkormányf^t kötelezettséget vá)Lal, hogy a jelen
szetzőďés alálĺását és a FUTUREÁL 1.Ingaúanbefektetési Alap letétkezelőjének
belegyezés megađását követő 8 napon belul kéĺ a Fővárosi Kormányhivatal
jőváhagyását. '\ I(ormányhivatal döntéséĺőI az Onkormányzut - annak
kézhezvételétőI számitott 10 napon belul éĺtesíti FUTUREAL 1.

Ingatlanbefektetési Álapot lĺásban.

onkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester
Ingat|antulajdonos I. Ellenjegyző ĺigyvéd:

FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap
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12. Ha a Kotmányhivata] a jelen Csereszerzőđés jővá,hagyást a Csereingatlanok
ismételt űjraéttékelésétől teszi függővé, akkor a felek kötelesek a Cseĺeingatlanok
aktuá]is foĺgďmi &tékét, lehetőség szerint a koĺábbi éĺtékbecslést végző
szakértővel, meghatároztatĺi és a' cseĺét ^ Cseĺeszerződés értelemszerő
módosításáva| - az aknla]lzáIt forgalmi értékek figyelembevételével végĺehajtan
feltéve, hogy az érté|<kúönbözet összege nem váItozik több, mint 20.000.000 Ft-tal

^ Csereszeĺzőđés tekintetében. Ha az értékkriLlonbozet váItozása efer'
éttéLł.ntárokat meghalađja, akkoĺ znnak a félĺrek az tásbell' kezdeményezésér'e,
akinek a hźrcányára az éĺtékkriLlönbozet ezen éttékhatároknái nagyobb méĺtékben
váitozlk (,Séľe[met Szenvedő Féľ) a felek cseÍe helyett - a Cseĺeszerzőđés
megszüntetése mellett az alá.}bi eljárást (,"Altematív Bliánást,) kötelesek
v égrehajtani a C s ereingatlanok rulaj donj o gának kölcs öno s átruházására:

. az onkormányzzi Ingatlanok egyi.ittesen tönénő értékesítés ére a
kiiírítést követő vagy af Alteĺnađv Eljárást szfüségessé tevő
köľtilmények felmerĹilésétől (amelý a későbbi) számitott 30 napon
beltiLl nyilváno s p áIy ázatot lt I<l a v onarko ző jo gszab źiyokb an e|őtľ.:ak
szerint,

. az Önkormányzat sikertelen palyázat esetén, a pá)yázatot minđadđig
ismétli, amigaz értékesítés sikeĺrel jár;

. ha a FUTUREAL 1'. az onkormányzaĺ Ingatlanok t'ilajđonźtt a
nyilvános éĺtékesítés soĺán megvásáro|ja, a Felek az ďbetétekĺe
v onatkoző adásvételi szerző déss el egyiđei iíl.g adásvételi szerző đést
kötnek 

^ 
FUTUREAI 1'. Ingatlanbefektetési Al"p Ingatlanok

onkormányzzt altah megvásárlźĺsáńI is az ĺrányadó éĺtékbecslésben
meghatárof ottvételá,f or'.

73. Á csereérték kulönbözetĺől a FUTUREÁL 1,. Ingatlanbefektetési A]up
bankszánlźĄán történt jővźĺńs napjánd,, mint teljesítési nappal af Alup
eIő|egszán7át á]]it 1<ĺ az onkormányzat részére. Az Ingaianok biĺtokátĺuházása
napjávd', mint teljesítés napjátval az Onkormányzat az áItala szoIgáLtatott ingatlanok
cseĺeéĺtékének megfelelő összegĺől számlát á]]lt ki a FUTUREAL 1,.

Ingatlanbefektetési /Jap részéte, mig a FUTI.]REAL 1. Ingatlanbefektetési 1.Jap az
á]talra szolgaltatott ingatlanok cseĺeéĺtékének megfelelő összeg mínusz az
e\ő|egszánLa összegérő| szárĺiátt á|]lt ki ^f onkormányzat részéte. Az
Önkormáĺyzat és a FUTUREAI 1. Ingatlanbefektetési Alap megállapodnak, hogy
ezenkettő szánlz követeléseiket egymással szembenbeszámiýátk és igy u szźtnlák

onkormlĺnyzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester
Ingatlantulajdonos I. E||enjegyzó ügyvéd:

FUTUREAL l. Ingat|anbefektetési Alap
képviseletében eljrfu : Finext Befektetési A|apkeze|ő Zrt.
képviseli : Kaľai Péter igazgatósćlgi tag
Ingatlantulajdonos II.
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pénzügyi ĺendezést nem igenyelnek és af egymással szembeni szánLa
követeléseiketa szán7a összegek kölcsönös beszámitasávalteljesítettnek tekintik.

1.4. Csere szetződés megszegése miatti elállás

Ha af Onkormányzat ^ Cseĺeszeĺzőđés tekintetében a csefe ingarJan-
nyllvántzrtásba való bejegyzéséhez szfüséges n:Jiatkozatokat nem teszi meg' vagy
az 5. poĺt szerinti értékkiilönbözetet nem fizeti meg 15 rlaptzLn napon belul, vagy a'

11. pontban meghatátozott hatánđőtg a Kotmányhivatal jővá,hagyźlsát nem kéri
meg' a FUTUREAI 1,. Ingatlanbefektetési AIap jogosult a Cseĺeszerzőđéstő|
elá]lĺri. Ilyen eIáJLás esetén a FUTUREAI 7. Ingatlanbefektetési Alup a
Cseĺeszerződés tekintetében 100.000.000.-Ft (százmillő forint) összegú
meghiťrsulási kötbéĺĺe jogosult az onkotmányzattól, fiiggetlenril attól, hogy a fenti
kötelezetts égek milyen okból nem telj estiltek.

Cseĺeszeĺzőđés tekintetébefl' a szetzőđésszegés miatti eIá]]áua csak akkof vLÍ7
lehetőség,ha ĺ fleĺr. sfeÍzőđésszegő fél' a szenődésszegés orvosolásánaLegalább 30
napos pőthatáĺđőtbiztosított, de az is eĺedményteleniil telt el.

Az onkormárlyf^t csak akkoĺ Írem köteles a kötbéĺt megfizetni, ha L
Cseĺeszerzőďés meghiúsulását a' Befektető vaw a FUTUREAL 1'.

Ingatlanbefektetési Alap, Yagy jogszabáiyvźt\tozás (nem az onkormányzut
ĺenđelete), vä{Y az okozta, hogy a l(ormányhivatal Csereszeuőđést 2017. június
15.-ig annak ellenéĺe nem hagyta jővá, hogy az Önkormányzat a kéĺelmet a 1,1'.

pontbafl meghatarozott határLđőig megfeleló formában benýjtorra, vagy 
^ft 

a'

I(ormányhivatal elutasította, ďe ebben az esetben a Felek az 1.Jtetnaúv ELjfuást
kö tele s ek v égrehajtanl.

Á fenti kötbéĺt az onkormányzat akkoĺ is köteles megfizetni, Alteĺnatív E|jźĺrás
ilkalnnazátsára kenilne SoÍ' đe az onkormányzat szerződésszegése (így kiilönösen,
đe nem l<lzfuő|ag amiatt, meÍt az onkormányzat nyilvános értékesítésre 201,7.

szeptembeĺ 15-ig nem íĺ h'l, pályázatot és emiatt a Cseĺeingatlanok kölcsönös
źtruházásálra 2017. november 30-ig nem kenił soĺ. (A Cseĺeingatlanok kölcsönös
átruháLzásáLrameghatátozottz}l7. novembeĺ 30 -ihatáťrđő 2018. novembeĺ 30.-ĺe
mó do s ul, ha a p áLy ázato t bkő s ág előtt hatmadik s z em éIy megtámaďja.)

A fenti kötbért af onkormányzut akkoĺ is köteles megfizetĺri, ha a
Cseĺeszeĺződések megszüntetésĺe keriil és az Aftetnaĺv E,ljárás a1kalmazására
kerulne soÍ' de az Önkormányzat szetződ'ésszegése (ig krilonösen, de nem

onkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester
Ingatlanfulajdonos I. El|enjegyző ügyvéd:
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képviseli: Kaľai Péter igazgatósági tag
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I<lzárőIag amiatt, meÍt af Önkormáflyzut a nyi]vános értékesítéséĺe 2017.
augusztus 15'-ig nem ír |<l páiyázatot) és emiatt a jelen Csere II/^ Ingatlanok
kölcsönös źltn'házására 2017 novembeĺ 30-ig nem kerul soĺ. ('\ Csomag Cseĺe
II/ A Ingatlanok kölcsönös átĺuházásaĺa meghatarczott 2077. november 30-i
hatánđő 2018. novembeĺ 30.-ra módosul, ha a pilyázatotbfuősźę előtt harmađik
személy meýmadja.).

Az Önkormányzata meghiúsulás miatt kötbér frzetésére akkoĺ is köteles, ha

o a páiyátzat alapján a L<llĺástő| számitott 1'20 napon belul nem hiĺdet
eĺeđményt,

^ páIyázat eĺedménytelensége esetén a korábbi páJyázat
eređményhiĺdetésétől (,^gy ha a' pźllyázat eĺedményét peĺlik, a
jogerős itéIet meghozatalátőI) számitott 60 napon nem ír ki úi
páIyázatot;

ismételt eĺedménytelenség esetén a páiyáztatást a feĺĺ határidőkkel
mindađđig nem ismétli meg, amigpźtlyázat eĺedményesen zárul azza\,
hogy a második eĺedménytelen pźůyázatot kovetően az
onkormányzrtkötelesuj,I<ĺváIasztottszakértőáita]ameghatározott
forgďmi érték aJapján folytatni a páIy áztatást.

A felek kijelentik, hogy a kötbéĺ összegének a megáIlapításakor figyelemmel voltak
ara,hogy a Befektető (COR\IIN Zĺt.) - a Csereszerzőďések teliesítésében blzva _ z
Projekt Dokumentumok alapján az onkotmányzatot teĺhelő számos kötelezettség
teljesítésérőI valamint a késedelem és szetzőđésszegés miatti jogkövetkezmények
a]kalmazásáról mondott le, valamint arra,hogy a Cseĺeszerzőđés meghiúsulása a
Befektető i]letve a FUTI]REAL 1. Ingatlanbefektetési Alap egyéb ingatlanunak
éttékére illetve 

^z 
egész Corvin sétány fejlesztésére negatív hatással van. A

Cseĺeszeĺzőđés meghiúsulása miatt a feni kötbéĺen tul sem a Befektető, sem a
Futuĺeal csopoÍt más vá|La|zta tovźtbbi igénnyel nem léphet fel.

15.A felek megállapođnak, hogy bármelyik féI jogosult elállni a jelen
Cs eĺes z eĺ ző d'éstőI a másik fé|hez lĺtézett nylLatko zatta\ akkoĺ is, ha:

a) 201,7. év június hónap 15. napjáig aFővárosi Kormányhivatal jőváthagyása
nem áll ĺendelkezésĺe, feltéve, hogy az Önkormányzat a kérelmet a 71'.

pontban meghatát'ozott iđőben' af etőlrt fotnábaĺ benýjtotta;

onkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgrá.rmesteľ
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b) a Főváĺosi Kormányhivatď a jővźĺhagyását Ílem ađja meg (a kéĺelmet
elutasította),

c) Földhivatal bármelyik jelen Csereszerzőđés bejegyzési kéĺelmét jogerősen
elutasítja és az elutasítás oka szerzőđésmódosítással sem orvosolható,

ď) aFővárosi l{ormányhivatal a jővźlhagyást a CseĺeingatJanok ajraértékelésétől
teszi függővé és az űjraéttékeIt szakéĺtői vélemény szeĺJĺrt az értéIü<uLönbözet
a 1,2. pontba.n meghatározott méĺtéknél nagyobb éĺtékben kerĹil
ĺneghatzro zásta és a S érelmet S zenved ő F éI Álteĺnatív ELjárást kezđeĺľrény ez,

A jelen 15. pont a)' b), c) és d) pont1ában meghatátozott esetben af eláIlást
követően a Felek az 1'JternaúvE,ljárźst kötelesek lebonyolítani.

16. A felek kijelentik, hogy ismerik a Polgán Törvénykönyvĺől szőIő 201'3. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) ó:118. s (1) bekezdésében foglaltakat, mely szerint,
ha a szetzőđés hatályosságához jogszabá'Iy harmadik személy beleegyezését vagy
hatőság jőváhagyását teszi szükségessé, a beleegyezéssel vagy a jőváthagyással a
szerzőđés megkotésének ĺđőpontjáta visszamenőleg válik hatályossá. '\ a)
bekezdés értelmében a beleegyezéstő|vagy jőváhagyásrő| történő nytlatkozattételig,
valamint a nyiarkozartételĺe megszabott hatáĺďő leteltéig a felek jogut és
kötelezettségeit a fiiggőben lévő feltétel szabźĺIyu szerint kell megítéIni. Á (3)

kimondja, hog5. a szerzőđés nem válik hatáIyossá, ha a hatmadjk szeméIy a
beleegyezést vagy ahatőság a jőváhagyást nerr' ađja meg vagy ha aĺľőI a bármelyik
féI 

^Ital 
a másik féllel közölt megfelelő hatáĺđőĺ belül nem nyilatkozik. '\ Ptk.

6z1,1,9. s (1) bekezdése értelmében, ha a szetzőđés hatáIya nem állt be, vagy a
szerzőđés hatÍiyát Vesztette - ideértve Żzt 

^z 
esetet is, ha a szetzőđéshez a harmadik

személy beleegyezése vagy ahatőság jőváthagyźtsahiányzlk,vŻĐ 
^ftmeg!^gađtá'k 

- a
szetzőđés teljesítése nem követelhető.

17.A nemzeĺ vagyorľól szoLő 201'1'. évi CxCvI. törvény 13. s (2) bekezdés
éĺtelmébeÍ1 a r'emzeti vagyon trrlajdonjogát átruháznl természetes szeméIy vagy
át]źlthatő szefrĺezet tészére lehet. A FUTUREAL 1'. Ingatlanbefektetési Al"p
kijelenti, hogy ismeri az át]íthatő szefrĺezetÍIek a neĺľrzeđ vagyonrőI szőIô 201'1. évĺ
CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdésének 1. pontjában fogla\t meghatarozását. A
FUTUREAI 1. Ingatlanbefektetési Alap kijelenti', hogy a nemze|1vagyonĺól sző|ő
201'1'. évi CxCvI. törvény 3. s (1) bekezdésének 1'. poĺtjában foglaltaknak
megfelelő át]áthatő szeÍv ef etnek minő s tiLl.

18. '\ felek ismerik az ingaianoknak jelen szeĺződés a|źľľásának ĺđőpontjában
érvényes ađataĺrt tartnJmaző rulajdoni lapokat és tudomásuk van arrőI. hogy a
s z olgáItatott ingatlan okat az ELMÜ j av ára v ez eték j o g teĺheli.

onkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté po|gármester
Ingatlantulajdonos I. Ellenjegyző ügyvéd:

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Aĺap
képviseletében eljrĺr: Finext Befektetési A|apkezelo Zrt.
képviseli: Karai Péter igazgaÍ'ósźlgi tag
Ingatlantulajdonos II.

K&H Bank Zrt' Letétkeze|o
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Ezeĺvezeték jogokat kivéve a felek kölcsönösefl szavato|jźk a cseÍe tárgyátképező
ingatlanok peĺ-, teher- és igénymentességét, kivéve avefetékjogot. 

'Ą. 
felek kijelentik

és szavatolják, hogy az ingatlanokat semmilyen terhek nem érintik, kivéve a
vezetékjogot, s nem kötöttek olyan szetzőđést és nincs folyamatban oLyan eljátrás'
amel;lnek eređményeként a bármelyik cseÍe tfugyát képező 

.lngarJanta 
bármelyik

szenőđő felet vagy harmađik személyt illető jogok vagy teĺhek keĺülhetnének
b ej egyz és re az ingatlan-nyllvźtĺtzrtÁsb a.

Önkormányzat tudomássalblt arrő|, hogy a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési
/.Jap z ĺ-rlajdonát képező 361'95, 36196, heľyrajzí számu ingatlanok is éĺintően a
GRUND 8 Kultuľáils Yagyonkezelő és Szo|gáltató Koĺlátolt Felelősség{í
Tfusaságga| (székhelye: 1082 Budapest, Leonaĺdo ďa Vinci lutca 41.;

cégegyzékszáma: 01'-09-86771'0, adőszáma: 73681'41'4-2-42, statisztikđ számjele
1'3681'41'4-6820-1'13-01), mint bérlővel gépjźnmíi, parkoló haszĺáIata céI1álbő| béĺleti
szetzőđést kötött. '{ bérleti szetzőđést a FUTUREÁL 1. Ingatlanbefektetési 1Jap a
jelen Cseĺeszeĺzőđés hatályossá va]ása napját követő 5 munkanapon belül
felmondja a béĺleti szetződés szerinti 10 napos felmondási idővel.

t9. A felek kijelentik, hogy L cseÍe rátgyátt képező ingatlanokat kölcsonösen
megtekintették és azokat áltďuk megismeĺt áilapotban cseĺélik el.

20. A felek kijelentik, hogy egymással szemben semmilyen ađatot, körulményt
vagy tényt a más]k fél elől nem titkoltak el, illewe el nem hallgattak, amely a
cseteszerzőđéssel kapcsolatos kötelmek teljesítését és jogosultságok gyakoiását
utóbb kor|átozná', vagy |<lzfuná'. A felek a cseÍesfeĺződéssel kapcsolatos valamennyi
lényeges kéĺđésĺől egymást tźljékoztatták, ezétt kijelentik, hogy eĺĺe figyelemmel
utóbb egý szerzőđő fél sem hivatkozhlt a szeÍzőđés éwénytelenségére tévedés
vagy megtévesztés jogcímén.

2l. A felek a cseÍe szetzőđés szetkesztéséĺe, ellenjegyzéséte, valamint az ingatJan
nyllváĺtattási eLjźtrźlsban való képviseletukĺe megbízźst és meghatďmazást ađnak a
Dĺ. Bálint Tiboĺ Ügyvéď lrodának (székhelye: 1052 Budapest, Régipostl |ltcl' 1,2.I,

emelet 3., képviseli: Dĺ. Bálint Tibor ügyvéd).

22. A felek kijelentik, hogy a csefeszerzőďés valamenný tfugyköĺében ĺészletes jogi
felvilágosítást kaptak a szerzőđést szerkesztő és ellenjegyző ugyvédtő|, iđeérwe az
ađó- és illetékvonzatokat is.

onkormányzat képvise|etében: Dr. Kocsis Máté polgármester
Ingatlantulajdonos I. Ellenjegyző ügyvéd:

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap
képviseletében eljar: Finext Befektetési Alapkeze|o Zrt.
képviseli: Karai Péter igazgatósźlgi tag
Ingatlantulajdonos IL

K&H Bank Zrt' Letétkezelő
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23. A felek kijelentik, hogy az adásvéteh szerződés mindenben az igy|eĺ akarat-,lkat
trikĺözi, megeĺősítik, hogy a szerzőďés tarta\ma minden tekintetben megfelel az
ügyvédeknek adott utasításuknak.

Buđapest Főváĺos VIII. kenilet Jőzsefvárosi onkotmányzat I{épviselő-testtilete
1'53/201'4 5ĺlII.27.), 1,40/2016 0.I.02.) valamint a (]szátmuhatározatával adott
felhatalma zást a j elen csere szerző dés aJáfuásfua.

24. A vagyonátruházási illetéket mindkét féI az áItala megszefzett ingatlanok után
viseli azzal' hogy Budapest Főváros VIII. kenilet Jőzsefvfuosi Önkormányzatát az
illetéktöĺvény 5. s (1) bekezdésének b.) pontja alapján teljes személyes
illetékmentesség illeti meg, ezértilletékfizetési kötelezettség nem teĺheli.

25. 
^ 

felek a saját oldalukon viselik a szeruődés szerkesztésének, ellenjegyzésének
és a földhivatď előtti képviseletnek a koltségeit és ügyvédi munkađíját. A
ĺrlajđonosvaftozás ingatlan-nyilváĺtatásban való áwezetésének dlját a fe|ek az
áltďuk tnegsfeÍzett ingatlanok száma alapjátn a saját oldalukon frzeĺk meg.

26. FUTUREAL 1'. Ingatlanbefektetési Al^p kijelenti, hogy Magyatotszágon
bejegyzett jogi személy, onkormányzatkijelenti, hogy jogi személy. Felek kijelentik,
hogy eliđegenítési és szerzésijog"k kotlátozva nincsen.

FUTUREAI 1'. Ingatlanbefektetési Alap kijelenti, hogy mint íngatlanalap 
^zilletékekĺőI szőIő 1'990. évi xcilI. törvény 23/A. $-ban foglaltak alapján,

kedvezményes' 2o/o - o s vagy orrs zerz ési illeték frz etés ére j ogo sult.

27. A jelen cseĺeszerzőđésben nem szabalyozotr kérdésekĺe a Ptk. szabalyu az
ttányađőak.

28. ,\ Felek a cseÍesf erzőđést - mint akaĺz;tu|d<al minđenben megegyezőt _
felolva s á s é s éĺtelme z és utáĺ s aját kezíileg, helyb e nhagy őLag aLátták.

onkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester
Ingatlantulajdonos I. Ellenjegyző iigyvéd:

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap
képviseletében elj ar: Finext Befektetési A|apkeze|ő Zĺt.
képvise|i: Karai Péter igazgatóstlgi tag
Ingatlantulajdonos IL

K&H Bank Zrt' Letétkezelő
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29. A csereszetződést szerkesztő és ellenjegyző ngyvéd tanúsítja, hogy a jelen
szerzőđés a Felek kinytvánított. akaratának és a jogszabályoknak megfelel, továbbá',
hogy a szerzőđésben megjelolt Felek alurásavalódi.

Buđapest, 201'7 . április

Budapest Főváĺos VĺII. kerulet FUTUREAL 1.

Jőzsefvátosi Önkormányzat,mint Ingatlanbefektetési Alap
cserélő fél képviseletében képviseletében: Finext Befektetési

đĺ. Kocsis Mátté polgármesteľ Alapkezelő Záfiköf1en Mfüodő
Ingatlanĺrlaidonos I. Részvénytársaság

képviseli: Karu Péteĺ ĺgazgatőság t"s
Ingatlannrlaj dono s II.

A szerzőđést szeĺkesftettem és ellenjegyzem:

Dĺ. Bá]int Tibor tigyvéd
Dr. Bálint Tibor Ügyvédi Irođa

(1052 Budapest, Régiposta utca 1,2.I/3,)
E|Ienjegyzés kelte: Buđapest, 201,7 . április

'{ FUTUREÁI 1. Ingatlanbefektetési Álap Letétkeze|ője a jelen Csereszerzőđéshez a 2074. évi XW. törvény ó4. $
(9) bekezdésének f) pontja és a 78/2074. (III. 14.) Korm. rendelet 38. $ (3) bekezdésére bekezdése a|apjáĺ a
beleegyezést megadom:

Budapest, 2017 , év hónap . . . ' nap!án K&H Bank Zrt.
Letétkezelő

képviseletében eljáĺ:

Név:....... '....

Beosztás:'.'.'.'

Név:..... '. '. '..

Beosztás:'..''.'

Mellékletek:
ĺ . s7ánĺł nellékbt: Ingaĺlank TAKARNET nndsrytőt te hĺaoil ĺalĘdoni lapjai

Önkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgrírmester
Ingatlantulajdonos I. Ellenjegyző ügyvéd:

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap
képviseletében eljár: Finext Befektetési A|apkeze|ő Zrt.
képviseli : Kaĺai Péter igazgaÍósägi tag
Ingatlantulajdonos II.

K&H Bank Zrt. Letétkezelő

ú,
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Ingatlan C s e ľe s z e ruő dés
rr/B

1ľety létĺejött egyrészrőI Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi
onkormányzat (székhelye: 1'082 Budapest, Baĺoss utca 63-67.; töĺzskönyvi száma:
73571'5; ađőszáma: 1'5735715-2-42; statisztikđ számrjele I573571,5-841,1,-321.-01,,

képviseletében dr. Kocsis Mź.ľ.:é.. polgármesteĺ), ügyletkötői minősége:
Ingatlannrla j d o no s I., a tov ábbiakb an : onkorm á Í|y z at

másrészr'őI a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap, a mawaÍ. jog alap1án
létĺejött ingatlanalap, ameLynek MNB lajstĺomsz áma: 121'2-9, staiszĺkat számjeLc
1'81'1,3774-6820-91'5_01, adőszáma: 1'81'1'3774-2-42, széIďlelye: 1'082 Budapest, Futó
utca 43-45. VI. emelet, amelyet törvényesen képvisel: Finext Befektetési NapkezeLő
Zárrkor1en Működő Részvénytátsaság székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 43-45.
\Ą. emelet; cégegyzékszáma: 01-10-044934, statisztikai számjel 1'3052502-6630-
1'1,4-01,, adőszáma: 1,3052502-2-42, képviseletében: Kaĺai Péter ug^zgatőságĺ t^g

önállóan) ügyletkötői minősége: Ingatlannrlajdonos II., a továbbiakban:
FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap

- a továbbiakban egyritt felek _ között amaĺ napon az alábbi feltételek mellett.

PREAMBULUM

A. onkormányzat és ̂  FUTUREÁL 1'. Ingatlanbefektetési Al"p (N4NB
|ajstomszáma: 1,21,2-9. székhely: 1082 Budapest, Futó utca 43_45. VI.)
kózótt 201'4. szeptembeĺ 15. napjáĺ Ingatlan Cseĺeszeĺzőđés II.
Előszerződés kerult megkötésre (,,Elősz eľződé s II.,')

B. Előszenőđés II. 2016. június 09. ĺapjáln móđosításra keĺi.ilt ata te|<lntettel,

hogy az Előszerzőđés II. szerinti csereingatlanok 3 ingatlancsomagn"
kertiltek megbontásĺa és igy a csomagok onil]őan is elcseĺélhetőek
(,,Módosított Előszetződés II.'). EIőszetződés II. 201,6. november 11..

napján módosításĺa keriilt, amely módosítás aLapján módosításĺa kerult a

Cseĺeingat]an II/B csomag teljesítési hatánđeje és felek a Cseĺeszet'ződés
WC csomag hatáIyor, kívül helyezték, azzal, hogy az ÖnkormáfIyzat 

^nrlajdonát képező 1083 Budapest, VIII. keriiłet Bőkay J. u. 43. szám a|att
talalhatő ingatlan 4200/10000 rulajdon hányađot páIyázat ugán éĺtékesíti.
(,,Módosított Előszetződés III.')

onkormiínyzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester
Ingatlantulajdonos I. Ellenjegyző ügyvéd:

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap
képviseletében eljár: Finext Befektetési A|apkeze|ő Zrt.
képviseli: Karai Péter igazgatósźlgi tag
Ingatlantulajdonos II.

%n
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C. Szetződ,ő felek egyefően rögzítjk, hogy a módosított Előszerzőđés II.
szerinti Cseĺeingatlanok II/A csomag tekintetében Felek 201'6. decembeĺ 12.

napjźtn alźľľ.táťľ- a cseÍesze:ľzőđés II/A-t, amely csefeszeÍzőđés II/A-t a

Futuĺeal 1'. Ingatlanbefektetési Al"p letétkezelője jővźthagyott. '\
Magyarország lneby önkormányzatuĺőI szőIő 201'1'. évi CL)cgIX. tórvény
108/A. s (1) bekezdése és a nemzet7 vagyonĺőI szőIő 201,1,. évi CXCVI.
törvény 1'3. s (1) bekezdése alapjźtn a cseĺeszeĺződés II/A a

I(ormányŁ-ivata|hoz benýjtásĺa kerult jővźhagyásĺa. Á l{ormányhivatal a

1'4/ 2017 /BPO8KER n}ĺllvántartási számú, (iktatási szám.. BP / 1'010 /00153-
2/2017),2017. januát 24. napján kelt felhívásában kéĺte az onkormányzattőI
a csereszetzőđés II/A szeĺintí ingatJanok csereéĺtéke vonatkozásában az
lgazsźqýg5n szakértői vélemény pr. Máĺkus Gábor igazságĘyl, szakértő)
akuaJlzáiźsát.

D. '\ Csereszetzőđés II/A ingatlanok és ezzel egyutt a jelen cseĺeszeĺződés
szerinti II/B csefecsomag ingatlanjunak csereéĺtéke vonatkozásábaĺ az
igazság1lg5n szakértői vélemény 2017. máĺcius 1,4. napján elkészrilt
(,,Aktua1lzźit Szakéttői Vélemény'), amelyĺe tekintettel a jelen

Cseĺecsomag II/B ingatlanjaĺnak cseĺeéĺtéke módosult L módosított
ELőszerződésbenmeghatározon.éttékekhezképest.

E. Felek a módosított Előszerzőđés II. alapján' tekintettel affa' hogy a"

cseĺeszeĺződés megkötésének feltételei a cseÍecsomag II/B tekintetében
teljesriltek jelen cseĺeszerzőđéstlr1ák a|á a cserecsomag II/B tekintetében az
,\ktva|lzźtltSzakértőiVéleményalapján(,,Csereszetzőđés,).

1.1. Á felek megállapođnak, hogy a FI]TL]REN- 1'. Ingatlanbefektetési /Jap a

tulajdonábzn á)Iő,

o Budapest vlII. kenileti ingatlan-nyllvántartásban 36197 hýnjzi szám alatt
felvett, kivett beépítetlen terĹiłet megjelölésű, 806 ĺégyzetméter nagys^gí,,

természetben 1083 Budapest, VIII. kerulet Szrgony vtca 30. szám

,,feliilvizsgalat alatt,, alatt talá)hatő,11'6.238.000.-Ft, a|talános foĺgalmi adóval
növelten 1'47.622.260.-Ft cseĺeértékíí inga:dan. Aą ingatlaftra a HW Bank
Hungary Zrt. pniCredit Bank Zrt.) jauĺźra ĺ 3.000.000 EUR és jĺźralékai ere1áĘ első

<.źlogog, rangheĄre egyetenleges jelryźlogog uan bę/egyeęue, meĄet a FUT|JRE,AL 1.

Ingatlanbefeknilsi Akp köteles aą,ĺ.j, pont sryrinti ttjriiltetni.

onkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgrírmester
Ingatlantulajdonos I. Ellenjegyző ügyvéd:

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap
képviseletében eljar: Finext Befektetési A|apkeze|ő Zrt.
képviseli: Karai Péter igazgatósźtgi tag
Ingatlantulajdonos II.

K&H Bank Zrt. Letétkezelő

&*



aJenti ingatkn a touĺźbbiak'ban: ,,F(JTUREAL 1. IngatknbeÍektetási AIą Ingatlan,,

tulaidonj ogát áttuházza csefe iogcímen az alábbiakban rneghatáttozásta
keľülő onkoľmányzati Ingatlan tulaidoniogának ellenében és az 5. pont
szeđnti cseľeéľték kÍilönbĺizet onkoľmányzat tészéte toténő
megfizetésével az onkormáflyzatÍa a 2. pont szeľinti beiegyzési
engedélyben.

1'.2. A felek megállapođnak, hogy a Budapest Főváros VIII. kerulet Jőzsefvárosi
ontormányzut^ a rulajđonában il]ő,

. a Budapest VIII. kertileti ingatlan-nyilváĺtartásban 36276/1he|yrajzi szám
alatt felvett, kivett beépítetlen terúłet megjelolésű, 741' ĺégyzeĺnéter
nagysźg6, Budapest, MII.keĺ. belteriilet ,,cimképzés alaft,, szám alatt
(természetben a Budapest VIII. keĺulet Szigony utca 31,-33 szám alztt
taIilhatő) talá|hatő, 121.698,000,-Ft, áItalános foĺgďmi ađővil. növelten
1'54.556.4ó0.-Ft cseĺeéĺtékií ĺngatJan. Aą ingatlaftra a< Elruil Hálĺíryti Kft.

jauĺźra 6 nágrytnáterre uerytőpog uan be1egye<ae. A< ingatlanra a ,,C)RWIÝ',
Ingatknfejlesýsi, E,pítő ás Városrehabilitĺźciős Zrt. előuásĺźrl,źsijoga uan be1egleąua

a to uĺź b bi a kb an :,,Ö n ko ľrz ĺirry ąati I nga tl an,,

tulaidoniogát áttuházza a FUTUREAL 1 Ingatlanbefektetési Alap Ingatlan
tulaidonjogának ellenében és az 5. pont szeľinti cseľeérték kÍilönbözet
onkoľmáflyz^t részére tĺirténő megÍizetésével a FUTUREAL 1

Ingatlanbefektetési ALapta a 2. pont szeľinti beiegyzési engedélyben csefe
iogcímen.

A FUTUREAI 1 Ingatlanbefektetési Alap Ingat]an és az ÖnkormányzaĺIngatJan a
továbbiakban együttesen: Cseĺeingatlanok.

1,,3. A FUTUREAL 1Ingaianbefektetési'\lap 361,97.he|yra1ziszámuiĺgatJantaz
IJniCĺeđit Bank javáta bejegyzett egyetemleges jelzáIogjog teĺheli. FUTUREAI 1

Ingatlanbefektetési Alap kötelezettséget vőJ7aI ana, hogy a 361'97 heIyrajzi szárnű,
ingatlant tehermentesíti (egyetemleges je|záIogsog töĺlése tránĺ kéĺelem a BFKH
XI. Keruleti Hivatďához beađásra kerül) az 5. pont szerinti éĺték kulönbözet
onkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgrírmester
Ingatlantulajdonos I. Ellenjegyző ügyvéd:

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap
képviseletében elj ár: Fi next B efektetési A|apkeze|ó Zrt.
képviseli: Karai Péter igazgatósági tag
Ingatlantulajdonos 11.

K&H Bank Zrt. Letétkeze|ó
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megťĺzetése napjáig, de azt követően, hory a Kormányhivatal jőválhagyta a jelen
cseÍeszetződést, aztf, 

^ 
FUTUREAL 1 Ingatlanbefektetési Alap Ingatlan peĺ, teher

és igénymenteseÍI _ iđe nem éĺtve abejegyezettvezetékjogokat és szolgalmi jogokat
- kerüInek az onkorrnánvzat részéte átruházásn.

J

2. T uIaidoni o g áttwház ás a

2.1. Felek az 5. pont szerinti csereérték kuIönbözet Önkormányzat tészéte torténő
lmaĺnđéktalan megfrzetése feltételéveI, a 2.2. pont szerint tigyvédi letétbe helyezett
kiilon nyllatkozatban (,,Beiegyzési Engedély,) átruházzák kölcsönösen egymásn
a FUTUREAI 1. Ingatlanbefektetési Alap Ingatlan és az onkormányzaĺ Ingatlan
tulajdonjogát és az aJáhbiak szerint n,JlJatkoznak:

A FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap feltétlen és visszavonhatatlan
hozzáiátulás át adia ab.}roz, ho gy

oBudapest VIII. keruleti ingatlaĺ-nyüváĺtattásban 36197 helyrajzí szám alatt felvett,
kivett beépítetlen teniłet megjelölésű, 806 ĺégyzetnétet nagyság,l, természetben
1083 Budapest' VIII. keniĺet Szĺgony utca 30. szám ,,felülvŁsgáIat alatt,, afatt
taláIhatő iĺgat)anra B ud ap e s t Főváro s VIII. kenilet J ó zs eÍv áro si o nko rmá ny z 

^t 
1, / 1'

aráný rulajdonjogát cseĺe iogcímén

az ingatlan-nyiluántartásba beiegyezzék és a FaTUREAL 1.

Ingatlanbefektetési A],p tulaidoniogát törtiliék.

A Budapest Főváľos VIil. kerület Jőzsefvánosi onkornányzat feltétlen és
visszavonhatatlanhozzájźtu|ásátadiaahhoz,hogy

o Budapest VIII. keĺuleti ingatlan-nýllváĺntattátsban 36216/,l, helyrajzl' szám alatt
felvett, kivett beépítetlen teriilet megjelölésű, 741' négyzetnéter nagyságl,
természetben ,,címképzés alztt,, szám a]att taláůhatő lĺgadaÍIÍa a FUTUREAL 1.

Insatlanbefektetési Álao 1 /1' ańnvu nrlaiđoniosát cseĺe ioEcímén
O J 

' ' 
O _

az ingatlan-nýIvántattásba bejegyezzék és a Budapest Főváros VIII. kerltlet
Jĺ5z s efvátosi onkormányz ata tulaidoniogát tőröIiék.

onkormanyzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgáľmester
Ingatlanfulajdonos I. Ellenjegyzo iigyvéd:

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap
képviseletében elj aľ: F inext Befektetési A|apkezelő Zrt.
képviseli : Kaĺai Péter igazgatósági tag
Ingatlantulajdonos II.

K&H Bank Zrt' Letétkezelő 4
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2.2. FeLek megállapodnak, hogy aBejegyzési Engedély 9 eĺedeti példányát ügyvédi
letétbe helyezik a jelen okiĺatot szetkesztő és ellenjegyző ügyvédnéI azt kóvető 2

ftettő) munkanapon belúł, hogy a' jelen csereszetzőđés Kormányhivatal á,ItaI

történő jőváthagyásĺól szóló levelet a FUTUREAL 1'.Ingatlznbefektetési 1.Jap a 9.

pont szerinti áwette. (,,okiľati Letét,).

2.2.1,. Az ol<:ĺati Letétet aletéteményes ügyvéđ az Éĺtesítés I. vagy 
^,E,t,'ítés 

II.
kézhezvétele napjźn vzgy legkésőbb 

^z 
ezt követő 3 (ráĺom) munkanapon belril a

L<tađja a Felek tészére és benýjthaga a Földhivatalhoz (eLjárő Kotmányhivata|hoz)
aBejegyzési Engeđélyt ha' az 5. pont szerinti értékkulönbözet az Önkormányzat
5. pont szerinti bankszánLźĺján jővźĺĺásĺa kerrilt és enőL az onkormányzut íĺásbeli
n,1ilatkozatban értesítette (E,rtesítés I.) a letéteményes ügyvédet vagy az
FUTUREAL 1'. Ingatlanbefektetési AI"p lĺásban éĺtesítette (E'rtesítés II.) L
letéteményes úgyvédet arről., hogy az 5. pont szerinti összeget az 5. pontban
megjelölt bankszánlaszámĺa átltalta és ezen leveléhez csatolja az áutalást teljesítő
bankeĺedetiigazoIásátazánltalásvisszavonhatarJanmegtöf téntéńI.

Felek töĺekszenek atta, hogy a Bejegyzési Engedély kiadása ĺapja és az 5. pont
szerinđ összeg Önkormányzat részéte történő megfrzetése napja egy ugJanazor' a'

napon töĺténjen meg.

Bejegyzési Engedély ügyvéđi letétből történő 2.2.1,. pont szerinti |<lađása a
cs eÍeszefző đés zźrásának minősiil (,, C s e ľ e Z án äs a,,) .

2.2.2. Az oi<lĺaĺLetét a 1'2. pon. o.*o esetben vlsszajár3 (háĺom) munkanapon
beltil a Feleknek azt követően, hogy letéteményes ügyvédet a Felek kiilön - krilön
vagy együttesen értesítették a jelen cseĺeszeĺződés felbontásáĺól és megküldték
letéteményes ügyvéd részére cseĺeszerződés ÍelbontásárőI szőIő alánt eĺedeti
nyllatkozatot is (elállási n:7JLarkozat vaw felbontó közös megállapodás), amely
esetben a letétemény ügyvéd köteles a Bejegyzési EngedéIyre rávezetni, hogy

,,érvénytelen''.

3. onkormányzat az ,,Önkormányzaĺ Ingatlan,, tulajdonjogát a,,FUTUREÁL 1.

Ingatlanbefektetési Alap Ingat)an,, onkormányzutÍa toténő átruházásźtval
egyidejűleg raházza át cseĺe jogcímen a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési 1Japĺa
és a FUTUREÁL l'.IngarJanbefektetési Alap a ,,FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési
Atup Ingat)an,, nrlajdonjogát az ,,Önkormányzaĺ IngatLan,, FUTUREAI 1'.

Ingatlanbefektetési Alapra torténő átruházásával és Lz 5. pont szerinti

Önkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester
Ingatlantulajdonos I. Ellenjegyző tigyvéd:

FUTUREAL 1. Ingatlaĺlbefektetési Alap
képviseletében eljar: Finext Befektetési A|apkeze|ó Zrt.
képviseli : Kaĺai Péteľ igazgatőstĺgi tag
Ingatlantulajdonos II.

K&H Bank Zrt. Letétkezelő /4ĺ
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A Szeĺződő Felek a ielen Csereszerződés aláírásával kérik a BFI{H XI. I(eniłeti

6

éĺtékkiilönbözet onkormáflyzat részérc történő megfrzetésével tuházza át csere
jogcímen.

tulaidonioEának beiewzése tránĺ kéĺelmét az ínsatfan_nvtLvántatástol szolo 1'997.
évi CXLI. torvén}' 47 . S. (1) bekezdés b) pontia alapián taĺtsa fiiggőben a fenti
..Beiewzési EnEedélv', nvlfztkozat BFKH xI. Kerületi tŁvata]hoz történő
benvúitásáiE. đe leEfeliebb 

^f 
insatlan-nvilvántanástőI szőIő 7997. évi CXLI.

törvénv 47 / A. N b) oontia szennt. a ielen okiĺat insatlanüWi hatősásL benvúitásától
számitott ó hónaoos hatánđő elteltéis.

4. 
'Ą. 

felek rőgzíik, hogy a FUTI.]REAL 1. IngatJanbefektetési '\lap szotgáItatott
ingaťran éĺtéke 1'1'6.238.000 -Ft, amĄet 31,.384.260.-Ft altaLános forgďlmt adő
terhel (bruttó 747.622.260,-Ft), az Önkormányzat áItaI szolgáltatott lngarJan éĺtéke
121,.698.000.-Ft, amelyet 32.858.460.-Ft áItalános foĺgďmi adó teĺhel (bruttó
1'54.556.460.-FĐ.

A felek a cseĺeéĺtékek meghatározásánźů, közjegyző áItaI kiĺendelt Dĺ. Mátkus
Gáboĺ igazsźryýgyi ingatlanfotgalmi szakéttő 2077. év ĺľ'átcľus hónap 1'4. napján
kelt éĺtékbecslését vették alapul.

5. ,\ felek megáLlapođnak, hogy a cseĺeérték a|apján az Önkormányzat javára
mutarkoző bĺuttó 6.934.200,-Ft éĺtékkiilönbözetet L FUTUREAL 1'.

Ingatlanbefektetési /Jap a cseteszefzőđés hatźtlyossá válásátőI számitott 10 napon
beltil fĺzetl meg ^f onkormányz^t *] K&H Bank Zt-néI vezetett r]1,0403387-
00028570-00000000bankszán]áratoténőáutalással.

6. A felek megállapodnak, hogy a cseĺeként szolgáItatott ingatlanokat áItalános
foĺgďmi ađő flzetési kötelezettség terheli. Az 5. pont szerinti bruttó 6.934.200_Ft
összegĺől a bruttó 6.934.200-Ft osszeg Önkoľmányz^t bankszánlájáĺ tortént
jővźĺĺás napjáva| mint teljesítési nappal az onkormányzat előIegszánlát źi]lt|<t a
FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési /Jap részére. A biĺtokátĺuházás napjával,mint
teljesítés napjával az Önkormányz^t a bruttó 154.556.4()0 Ft mínusz 

^zelőIegszánla összege (bruttó 6.934.200_Ft) összegérőI szánlát ál]lt ki a'

FUTUREAL 1'. Ingatlanbefektetési Á]up részére, míg a FUTUREAI 7.

Ingatlanbefektetési Al"p bruttó 1,47.622.260-Ft összegről szánlát il]it ki 
^zonkormányfat részérc. onkormányfut és a FUTUREÁL 1'. Ingaúanbefektetési

Álap megállapođnak, hogy ezen kettő szán]a követeléseiket egymással szemben

onkormrĺnyzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester
Ingatlantulajdonos I. Ellenjegyző ügyvéd:

FUTUREAL l' Ingat|anbefektetési Alap
képviseletében eljar: Finext Befektetésí A|apkeze|(i Zrt.
képviseli: Karai Péter igazgatósźlgi tag
Ingatlantulajdonos IL

K&H Bank Zrt. Letétkeze|ő
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beszámiqák és így u szánlźtk pénzugyl ĺendezést nem igényelĺrek és az egymássď
szembeni szánla koveteléseiket a' szánla összegek kölcsönös beszámitásáva]
telj esítettnek tekintik.

7.Á felek kölcsönösen kötelezettséget vál]alnak a cseÍe tárgyát képező ingatlanok
blĺtokának másik fé]ĺe való źtruházásźna. A biĺtokátĺuházásn attőI számitott 30
napon belril kertiĺ soÍ' amely napon az 5. pont szerinti értékkriłönbözet a
onkormá rryfat részére megfizetésĺe kenil.

Szetződő felek egyezően rcgzítik, hogy a birtokáruházásnak nem akadáiya (a 8.

pont következményei nem ďkalmazhatőak), ha a Béĺleti Szerzőđés felmondásĺa
kerult, de a Béĺlő ĺĺrég a Béĺleti Szetzőđés szerinti ingatlant hasznalja a Béĺleđ
Sz erz ő đés megszíínés e nap j áig.

8. Amennyiben valamelý fél a birtok átruházási kötelezettsége tekintetében
késeđelembe esne' ,gy u késedelem minden megkezdett napján a késedelemmel
érintett ĺngatJan után a szerzőđést szegő fél köteles az énntett lngatlan cseĺeértéke
0,1,o/o -źnak megfelelő összeý késedelmi kötbért köteles fĺzetĺĺ naponta a másik
félnek' amely a felmerĹilésekoĺ esedékes.

9. A felek megállapodtak, hogy a cseÍeszetzőđéshatáIyossáváIásźnakĺđőpontjáttőI
számitott hatźndők kezdetének azt 

^ 
n^pot tekintik, amikoĺ a FIJTIJREAL 1.

Ingatlanbefektetési 1ťLap átvette az onkormányfatéĺtesítését attőI, hogy aFővárosi
Kormányhjvatal a cseĺeszeĺzőđés hataLyossá váIźsá'hoz sztikséges jővźthagyźsát
megadta.

10. A felek uđatában vannak, hogy Magyarország he|y önkoľmányzatuĺőI sző|ő
201'1'. évi CLxxxIX. törvény 108/A. $ (1) bekezđése szerint z nemzei vagyonĺól
szőIő 201'1'. évi CXCVI. törvény 13. s (1) bekezdése szerinti veÍSenyeztetés
metlőzhető: c) a helyi onkotmányzat ĺ-rlajdonábanlévő lngatlan cseĺéje esetén. 

^ 
Q)

bekezdés éĺtelmében az (1) bekezdés ą pontia esetén, ha a cseĺével érintett
önkormányzai vagyon éĺtéke a versenyeztetésrc vonatkoző törvényben előlĺt
értéIdlatárt meghalađja, az illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal dönt a
cseĺeügylet jóváhagyásárol,, A kormányhivata| a cseteügyletet jőváhagyja, ha az
egyes v^gyontáÍgyak értékére és a szerződésben foglalt egyéb vagyoni
kötelezettségvá|lalásĺa tekintettel az éttékarányosság követelménye megvalósul és

egyébként az igy|et megkötése az önkormányzatköteIező felađatunak el7átása vagy
gazdaság1 éĺdekei szempontjából indokolt.

onkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester
Ingatlanfu|ajdonos I. Ellenjegyzĺĺ ügyvéd:

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap
képviseletében eljár: Finext BefekÍetési A|apkeze|ő Zrt.
képviseli : Kaľai Péter igazgatósági tag
lngatlantulajdonos II.

K&H Bank Zrt. Letétkezeló
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11. A jelen jogugylet az ĺđézett törvényhebtr ůapjátĺ a Fővátosi Kormányhivatal
jóváhagyásása szorul. Az Önkormányzat kötelezettséget vá|IaI, hogy a jeLen
szerzőđés aJátását és a FUTUREÁL 1. Ingatlanbefektetésí Alap |etétkezeLőjének
belegyezés megadását követő 8 napon beltil kéri a Fővárosi I(ormányhivatnl
jőváthagyásźtt. A I{ormányhivatal döntésérőI az onkormáĺyzat - annak
kézhezvételétől számitott 10 napon beltił értesíđ FUTUREAL 7.
Ingatlanbefektetési Alapot kásban.

12. Ha a Kormányhivatal a jelen Csercszetzőđés jőváhagyást a Cseĺeingatlanok
űjraértékelésétől teszí függővé, akkoĺ a felek kötelesek a Cseĺeingatlanok aktuális
foĺgďmi értékét, lehetőség szeĺint a koĺábbi éĺtékbecslést végző szakéttővel
rneghatát,oztatti és a cseĺét _ a Cseĺeszerzőđés éĺtelemszeĺĹi módositásával - az
aktua]lzáit foĺgďmi értékek figyelembevételével végrehajtznl feltéve, hogy az
éĺtékkulönbőzet összege Írem váItozlk több, mint 10.000.000 Ft-tal L
Cseĺeszeĺződ'és tekintetében. Ha az értéIdąLlönbözet vahtozása ezen étté|łlatárt
meghďadja, akkor annak L félnek az írásbeli kezdeményezésére, akinek a
háttányára az éttéI<kĺIönbözet ezen értéIłlatárnáI nagyobb mértékben váItozĺk
(,Sérelmet Szenvedő Fé1') a, felek cseÍe helyett a Cseĺes zer'ződés
megszüntetése mellett az alábbi eljfuást (,Alteľnatív ELiátást,) kötelesek
v égrehajtani a C s eĺeingatlanok rulaj donj o gának kölc s önö s átruházására:

. az Önkormá ĺyzai Ingatlan együttesen törtéĺő éĺtékesítéséĺe a
kiürítést követő v^gy Lz Álteĺnatív E|járást szükségessé tevő
körĹiĺmények felmerulésétől (amelyik a későbbi) számitott 30 napon
belul nyilvános páIyázatot k|ĺ a vonatkoző jogszabályokban eLőlĺtak
szerint.

. az Önkormányzat sikerteleĺ pályázat esetén' a páIyázatot mindaddig
ismét]i, amigaz éttékesítés sikeĺĺe| jfu;

. ha a' FUTUREÁI 7. az onkormányzai Ingatlan nÍajdonát a
nyilvános értékesítés soĺán megvásárolja, 

^ 
Felek az ingarJata

vonatkoző adásvételi szeuőđéssel egyideiűl.g adásvételi szetzőđést
kötnek ^ FUTUREAL 1,. Ingatlanbefektetési Al^p Ingaúan
onkormányfut általi megvásáiásárőI ís az tányadő értékbecslésben
meghatátof ottvéte|áÍon.

13. A cseĺeéĺték kiilonböz etĺőI az onkormányfat bankszámiáján történt jővźĺĺás
napjátvd', mint teljesítési nappd' Lz Onkormányzat előIegszźmlát á|]lt ki

onkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgrĺrmester
Ingatlantulajdonos I. Ellenjegyző ügyvéd:

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap
képviseletében eljár: Finext Befektetési A|apkeze|ő Zrt.
képviseli : Karai Péter igąz gatósági tag
Ingatlantulajdonos II.

K&H Bank Zrt' Letétkezelő

4,,



9

aFUTUREAL 1'.IngzúanbefektetésiÁlap részére. AzIngaianok biĺtokátruházász
napjával, mint teljesítés napjával az Önkormányzat az áItaJa szo|gáItatoľt ingatlanok
csereértékének megfelelő összeg mínusz az e|őIegszám7a osszegérőI szánlát ilhtl<l
a FUTUREAL 1.. Ingatlanbefektetési Álup tészére, míg a" FUTUREAI 1'.

Ingatlanbe fektetési /úap zz áItala s zo|galtatott ĺngatlan c s ereértékének megfelelő
összegről szánlát áJ]it |<l az Önkormányzut részét.e. Az onkormányzat és a'

FUTUREAL 1,. Ingaianbefektetési Alap megáIlapodnak, hogy ezen kettő szám7a
koveteléseiket egymással szembenbeszámitják és igy a szärriákpénzugy renđezést
nem igényelĺrek és az egymással szembeni szánla követeléseiket a szárnla osszegek
kölc s ö nö s b es zámitás áv aI teli e s ítettnek tekintik.

1.4. Csere szetződés megszegése miatti elállás

Ha af Önkormányfat a Cseĺeszeĺzőđés tekintetében a cseÍe ingarJan-
ĺyllvántartásba való bejegyzéséhez szfüséges nyllztkozatokat nem teszi meg,v^gy a
11. pontban meghatátozott hatánđőig a l{ormányhivatal jőváhagyását nem kéri
meg' a FUTUREÁL 1'. Ingatlanbefektetési Alap jogosult a CseĺeszerzőđéstőI
elá]lni. Ilyen elźllás esetén a FUTUREÁL 1'. Ingatlanbefektetési Alup a'

Cseĺeszeĺződés tekintetében 100.000.000.-Ft (száĺzmilhő forint) összegű
meghiúsulási kötbéĺĺe jogosult az ÓnkotrrrányzattőI, függetleniil attőI, hogy a feni
kötelez etts égek milyen okból nem telj e siiltek.

Cseĺeszeĺzőđés tekintetébefl' a szerzőđésszegés miatti elá]Iásra csak akkoÍ v^Í7

lehetőség,ha a r'em szeÍfődésszegő féI a szerzőđésszegés orvosolásáralegalább 30
napos pőthatáĺđőtbiztositott, de az is eĺeđménytelentil telt el.

Az onkormányfat csak akkoĺ nem köteles a kötbéĺt megfizetĺri, ha L
Csereszetzőđés meghiúsulását a' Befektető Yagy a FUTUREAL 1'.

Ingatlanbefektetési Alup, vlgy jogszabźiyváItozás (nem az Önkormányzut
ĺendelete) , vŻEy az okoztz, hogy a l{ormányhivatal Cseĺeszeĺzőďést 2017. június
15.-ig annak ellenéĺe nem hagyta jővá, hogy az Onkormányzat a kéĺelmet a 1'1'.

pontban meghatározott h^t^ndőig megfelelő formában benýjtotta, vagy 
^zt 

a
Kormányhjvatal elutasította, de ebben az esetben a Felek az 1.Jtetnaúv ELjátást
kö tele s ek v égrehajtanl.

A fenti kötbéĺt az Önkormányzat akkoĺ is köteles megfizetni, ha Alternaúv F.;\jźĺtás

a|kaknazására kerĹilÍIe soÍ' d'e az Önkormányfut szerzőđésszegése (így kulönösen'
de nem |<lzárőIag amiatt, meÍt az onkormányzat nyilvános értékesítésére 2017.
szeptembeĺ 15-ig nem íĺ kl pályátzatot és emiatt a Cseĺeingatlanok kölcsönös

onkormiĺnyzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester
Ingatlantulajdonos I. Ellenjegyző ügyvéd:

FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap
képviseletében elj ár: Fi next Befektetési A|apkeze|ő Zrt.
képviseli : Karai Péter igazgatósági tag
Ingatlantulajdonos II.
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átruházásfua 201,7. novembeĺ 30-ig nem kenił soĺ. (A Cseĺeingatlanok kölcsönös
átĺuházásárameghatátozott2017. novembeĺ 30 -ihztánđő 2078. novembeĺ 30.-ĺe
módosul, ha a pźiyźlzutot btrőság előtt harmađik személy megtám ad1a,)

A fenti kötbéĺt ^z Önkormányzat akkor is köteles megfi'zetni, ha a
Cseĺeszerződések megszüntetésĺe kertiLl és az -PĺItetnaúv E,ljárás dka]mazására
kertilne soÍ' đe 

^z 
onkormányzat szerzőđésszegése (így kutönösen, de nem

I<lzárőIag amiatt, meÍt 
^f 

onkormányfat a a nyilvános éĺtékesítésre 2017.
szeptember 15.-ig nem ír |<l pźiyázatot) és emiatt a Cseĺe II/B Ingatlanok
kölcsönös źttnlházásátn 201'7 novembeĺ 30-ig nem kerríl sor. (A Csomag Csere
II/B Ingatlanok kölcsonös átnlházásáta meghatározon. 2017. novembeĺ 30-i
hatáĺđő 201'8. novembeĺ 30,-n módosul, ha a pátLyázatotblĺőság előtt harmadik
szeméIy rneýmadja).

Az Önkormányzata meghiúsulás miatt kötbér fizetésére akkoĺ is köteles, ha

o a páiyázat aLapjátn a |<lltástőI szźmitott 120 napon belúl nem hiĺdet
eĺeđménvt.
a páLyázat eĺedménytelensége esetén L koĺábbi páiyázat
eĺedményhiĺdetésétől (,^gy ha a pźtlyázat eĺedményét peĺlik, 

^jogeĺős ítélet meghozatalátőI) számitott 60 napon nem ír ki új
páIyázatot;

ismételt eĺedménytelenség esetén a páIyźntatást a fenĺ határidőkkel
mindađdig nem ismétli meg' amigpáIyázat eĺedményesen zárul azzal,
hogy L második eĺedménytelen páIyázatot követően az
Önkormányz^tkötelesűj,l<ĺváIasztottszakértőáitaLameghatározott
fo ĺgďmi érték alapján fo lytatni a p źl\y áztatást.

A felek kijelentik, hogy a kötbéĺ összegének a megállapitásakor figyelemmel voltak
ata,hogy a Befektető (COR\IIN Zrt.) - a Cseres zerzőďések teljesítés ébenbizva - a
Projekt Dokumentumok alapjän az Önkorrnányzatot terhelő számos kötelezetség
teljesítésérőI valamint a késeđelem és szeĺzőđésszegés miatti jogkövetkezmények
alkalmazásárőI mondott le, valamint 

^ÍÍa-, 
hogy a Cseĺeszerzőđés meghiúsulása a

Befektető illetve a FUTUREÁL 1. IngarJanbefektetési Alap egyéb lngatJanunak
érték&e illetve 

^z 
egész Corvin sétány fejlesztéséĺe negatív hatással van. Á

Cseteszerződés meghiúsulása rÍlultt a fenti kötbéĺen ĺiI sem a Befektető, sem a
Futuĺeal csopoft rrrźs vái]alata további igénnyel nem léphet fel.

onkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ
Ingatlantulajdonos I. Ellenjegyzo ügyvéd:

FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési A|ap
képviseletében elj ar: Finext Befektetési A|apkeze|ő Zrt.
képviseli : Karai Péter igazgatósági tag
Ingatlantulajdonos II.
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15.Á felek megállapodnak, hogy bármelyik fél jogosult elállni a jelen
CseĺeszeĺzőđéstőI a másik fé|hez intézett n7ilatkozattal akkoĺ is, ha:

a) 201'7. év június hónap 1'5.napjáig aFővátosil{ormányhivatal jővá.Jnagyása

nem á1l ĺendelkezésĺe, feltéve, hogy az o'lkorrnányzat a kéĺelmet a 11.
pontban meghatätozott lđőbeÍ\ af e|őlĺt Íotmábaĺ benýjtotta;

b) a Fővaĺosi I(ormányhivatal L jőváhagyását nem ađja meg (a kéĺelmet
elutasította),

c) Földhivatal bármelý jelen Cseĺeszerzőđés bejegyzési kéĺelmét jogeĺősen
elutasítja és az e\utasítás oka szerződésmódosítással sem orvosolható,

d) aFővárosi Kormáĺyhivatalz jővźhagyást a Csereingatlanok ujnéttékelésétől
teszí függővé és az ujraéttékelt szakétőivé|emény szerint az értéId<liönbözet
a 1'2. pontban meghatarozott mértéknél nagyobb éĺtékben keriil
meghatát,ozásra és a Séĺelmet Sz enved ő F éI Alternatív EIjárást kezđemény ez,

,\ jelen 15. pont a), b), c) és d) pontjában meghatátozott esetben az elá|Iást
követően a Felek az Ntetnaĺv E,tjárźst kotelesek lebonyolítani.

onkormárlyzat jogosult elál]ĺri a jelen Cseteszerződéstőt a' FUTUREAL 1,.

Ingatlanbefektetési Alaphoz jntézett nyllatkozattal akkor is' ha a FUTUREAI 1.

Ingatlanbefektetési AIap a 5. pont szerinti értékkulönbözetet az 5. pont szeľinti
hatáĺđőt követő 1'5 naptán napon belul nem fizeti meg.

16. A felek kijeIentik, hogy ismeĺik aPo|gán Törvénykönyvĺől szőIő 201,3. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:118. s (1) bekezdésében foglaLtakat, mely szerint,
ha a szetződés hatályosságához jogszabáIy harmadik személy beleegyezését vagy
hatőság jővźthagyását teszi szfüségessé, a beleegyezéssel vagy a jővźthagyássa]' a
szerződés megkötésének ĺďőpoĺtjára visszamenőleg válik hatályossá. A a)
bekezđés értelmében a beleegyezésrőI vagy jővá"bagyäsrő| történő nyl7atkozattételig,
valamint 

^ 
n7ńIatkozartételĺe megszabott hatźnđő leteltéig a felek jogalt és

kötelezettségeit a fuggőben lévő feltétel szabáiyaĺ szerint kell megítélni. A (3)

kimondja, hogy a' szetzőđés nem válik hatá|yossá, ha a hatmad1k szeméIy a
beleegyezést vagy ahatőság a jőváhagyást nem ađja megvagy ha aĺľ.őlr a bármelyik
féI áIta| a máslk féIlel közölt megfele|ő hatánđőn beliil nem nyilatkozik. '\ Ptk.
6:11,9' s (1) bekezdése értelmében, ha a szerzőđés hatálya nem á]lt be, vagy a
szetződés hatźůyát vesztette - ideéĺwe aft az esetet is, ha a szerzőđéshez a harmadik

onkormrányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester
Ingatlantulajdonos I' Ellenjegyző ügyvéd:

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap
képviseletében eljár: Finext Bęfektetési A|apkeze|ő Zĺt.
képviseli : Karai Péter igazgatóságí tag
Ingatlantulajdonos II.
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személy beleegyezése vagy ahatoságjőváhagyźtsahiányztk,vlgY aztmeglagađtá/ľ^- a
szerzőđés teliesítése nem követelhető.

17.A nemzeđ vagyonĺól szô|ő 201'1'. évi CXCVĺ. törvény 1,3. s (2) bekezdés
éľtelmébefl a nemzeti vagyon nrlajđonjogát átn:házru természetes szeméIy vagy
ár]áthatő szefrĺezet részéte lehet. A FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Al"p
kijelenti, hogy ismeri zz át]áthatő szerĺezetnek a neĺĺrzetJ. vagyonĺól szőIő 201,1.. évl
CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdésének 1. pontjźhan foglalt meghatarozását. A
FUTUREAI 1. Ingatlanbefektetési Alap kijelenti, hogy 

^ 
r'emzeÍ1' vagyonĺól szőIő

201'1,. éVi CXCVI. törvény 3. s (1) bekezdésének 1,. pontjź.ř,an foglaltaknak
megfelelő átJáthatő szefv ezetnek minő siiLl.

18. A felek ismerik az lngztlanoknak jelen szeĺzőďés aLuĺásának időpontjában
érvényes ađatut tartůmaző rulajđoni lapokat és tudomásuk van arrőI' hogy a
sz olgáItatott ingatlan okat az ELMÜ jav áta v ez eték j o g teĺheli.

Ezenvefeték jogokat kivéve a felek kölcsönösen szzvatoLjź.lľ^ a cseÍe tfugyátképező
ingatlanok peĺ-, teher- és igénymentességét, kivéve a,vezetékjogot. Á felek kijelentik
és szavatoljá'k, hogy Lz ĺngat)anokat semmilyen teĺhek nem érintik, kivéve a
vezetékjogot, S nem kotottek oýn szerződést és nincs folyamatbaĺ olyan eljárás,
amelynek eĺedményeként a bármelý cseÍe tárgyát képező ingatJann bármelyik
szerzőđő felet vagy harmadik személyt illető jogok vagy terhek keriiLlhetnének
b e j egyz é s ĺ e az ingarJan-n5,llv ántartasb a.

onkormáflyfat tudomással blĺ anőI, hogy a FUTI.]REÁL 1. Ingatlanbefektetési
Alap a tuIajdonźtképező 361,97 helyrajzi számu ingatlant is érintóen a GRUND 8
Kultuľális Vagyonkezelő és SzolgáItatő Korlátolt Felelőssé gti Tánsaságga|
(székhelye: 1082 Budapest, Leonardo da Vinci utca 41; cégtregyzékszáma: 01-09-
86771'0, ađőszáma: 1,3681,41.4-2-42, statisztikai számjele: 1'3681'41'4-6820-1'1'3-01),
mint bérlővel gépjárnĺá, parkoló haszná|ata céIjábőI béĺleti szerzőđést kötótt. A
béĺleti szeuőđést a FIJTURE,AL I.IngarJanbefektetési Álap a jelen Cseĺeszerzőđés
hatáIyossáváIása napjźn követő 5 munkanapon belrĺLl felmondja abédeĺ szerzőđés
szerinti 10 napos felmondási idővel.

79. ,\ felek kijelentik, hogy L cseÍe tárgyźt képező ingatlanokat kölcsönösen
megtekintették és azokat általuk megismert állapotban cseĺéIik el.

20. 'Ą felek kijelentik, hogy egymással szemben sefirmilyen ađatot, körulményt
vagy tényt a másik fél elől nem titkoltak el, illewe el nem hallgattak, amely a

onkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester
Ingatlantulajdonos I. Ellenjegyző ügyvéd:

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési A|ap
képviseletében eljar: Finext Befektetési A|apkeze|ii Zĺt.
képviseli: Karai Péter igazgatósági Íag
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CsereszeÍ,ződéssel kapcsolatos kötelmek teljesítését és jogos-ultságok gyakorlását
utóbb korlátozná',vagy |<lzárná. '\ felek a cseÍesfeĺződéssel kapcsolatos valamennyi
lényeges kéĺdésĺől egymást tájékoztatták, ezért kijelentik, hogy eĺĺe figyeIemmel
utóbb egyik szeruődő fél sem hivatkozh^t a szefzőđés érvénytelenségéĺe tévedés
vagy megtévesztés jogcímén.

21. A felek a cseÍe szerzőđés szetkesztéséĺe, ellenjegyzésére, va|amint az ingatlzn
nyůvántartási eljáĺásban valő képviselettikĺe megbízást és meghata]mazást adnak a

Dĺ. Bálint Tiboĺ Ügyvédi Iĺodának (székhelye: 1052 Budapest, Régiposta utca 1'2.I.
emelet 3., képviseli: Dĺ. Bálint Tibor ügyvéd).

22. A felek kijelentik, hogy a cseÍesferzőđés valamenný tźngyköĺében ĺészletes jogi
felvilágosítást kaptak a szerzőđést szeĺkesztő és ellenjegyző úgyvédtőI, iđeétwe az
ađó- és illetékvon zatokat ís.

23. A felek kijelentik, hogy az adásvétell' szerződés mindenben az ugyle'j akarztrlkat
tllktozi, megeĺősítik, hogy a szerződ'és tartalma minden tekintetben megfelel az
ügyvédeknek adott utasításuknak.

Budapest Főváros VIII. kerulet Jőzsefvárosi onkormányzat l(épviselő-testĹilete
1,53/2014 (\ruII.27.), 740/2016 (vI.02.) valamint a (lszźtmu határozatával ađott
felhatalmazást a j elen cs eĺe s zerz ő đés aluĺásfua.

24. A vagyonátruházási illetéket mindkét féI az altala megszeÍzett ínga:Jlan után
viseli azzal, hogy Budapest Főváĺos VIII. kertilet Jőzsefvárosi onkormányzatát az
illetéktörvény 5. s (1) bekezdésének b.) pontia alapján teljes személyes
ilIetékmentesség illeti meg, ezértilletékfizetési kötelefettségnem terheli.

25. A felek a saját olđalukon viselik a szerzőđés szeĺkesztésének, ellen1egyzésének
és Ż földhivatal előmi képviseletnek a' költségeit és ügyvédi munkađíját. A
nrlajdonosvaltozás ingatlan-nyilvántattásban vilő áwezetéséĺek dlját a felek az
általuk megsfefzettingaian alapján a sajáĺt oldalukon fizetik meg.

26. FUTUREAL 1'. Ingatlanbefektetési Al^p kijelenti, hogy Magyarországon
bejegyzettjogi személy, onkormányzatkijelenđ, hogy jogi személy. Felek kijelentik,
hogy elidegenítési és szerzésijos"k korIátozva nincsen.
FUTUREAI 1'. Ingatlanbefektetési Alup kijelenti, hogy mint tngaúanilzp az
illetékekĺőI szőIő 1'990. évi xcm. törvény 23/A. $-ban foglaltak alapján,
kedvezménye s' 2o/o - o s v 

^gy 
oÍasf eĺz ési illeték fi z eté s éĺe j o go sult.

onkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgrĺľmester
Ingatlantulajdonos I. Ellenjegyző ügyvéd:

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap
képvi se|etében e|j ar: Finext Befektetési Alapkeze|o Zrt.
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27. A jeIen csereszerzőďésben nem szabáIyozott kéĺdésekĺe a Ptk. szabáIyu az
ltányađőak.

28. '\ Felek a csefesfeÍződést - mint akaĺz;tlil<kil' mindenben megegyezőt _
felolvasáséséĺtelmezésutánsajáttkezíileg,helybenhagyőIagalźntik.

29. A cseÍeszeÍződést szetkesztő és ellenjegyző ngyvéd tanúsítja, hogy a jelen

szerzőđés a Felek kinyilvánított LkaL:ĺutának és a jogszabalyoknak megfele|, toväbbá',
hogy a szetződ,ésben megjelölt Felek alźĺrźsavalódi.

Budapest,2017 .

Budapest Főváros VIII. kerrllet FUTUREAL 1'

Jőzsefvátosi onkormáĺyzat,mint Ingatlanbefektetési Alap
cseĺélő fél képviseletében képviseletében: Finext Befektetési

dĺ. I(ocsis Máté polgármesteĺ '\lapkezelő Zátkör1en Mfüödő
Ingatlannrlajdonos I. Részvénytársaság

képvis eli: Katu Péteĺ igazgatőság t^g

Ingatlanmlajdonos II.

A szerzőđést szeĺkesftettem és ellenjegyzem:

Dĺ. BáIint Tiboĺ ügyvéd
Dĺ. Bálint Tiboĺ Ügyvédi Iĺođa

(1052 Buđapest, Régiposta utca 12.I/3.)
Ellenjegyzés kelte: Budapest, 2017 .

Ä FUTUREÁL 1. Ingatlanbefektetési Álap Letétkezelője a jelen Csereszetzőďéshez a 2074. évi XW. törvény ó4. $
(9) bekezdésének f) pontja és a 78/20t4. (IiI. 14.) Kotm. ĺendelet 38. $ (3) bekezđésére bekezdése aIapjáĺ a
beleegyezést megadom:

Budapest,2017. év hónap .... napián

Mellékletek:
1' sýnú nellikltt: IngatlłnokTARÁRNET nnd:rynől kbíuoĺĺ tulajdoni lapjai

onkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ
Ingatlantulajdonos I. E|leĺjegyző ügyvéd:

FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap
képviseletében eljaľ: Finext Befektetési A|apkeze|ő Zrt.
képvise| i: Karai Péter igazgatósttgi tag
Ingatlantulajdonos II.
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