
l. sz. melléklet

llszľevételek, javaslatok az Adásvételĺ E|őszeľződés kapcsán

1. bekezdésbenjavasolt kieeészítések (dőlt. fé|kövérenjelzett ľészek. mondatok)
... 36623 hrsz.-ú, természetben a Budapest WII. keriilet, .'.

A felek riigzí.tik, hogl a pólyúzati kiírós a jelen előszerződés elvdlaszthatatlan részét képezi. Eladó
jelen megótlapodds aldírásóval kfejezett kötelezettséget vóIlal az előszerzőídés (illetve annak
esetleges módosítdsai) alapjón az adúsvételi szerződés megkiitésére a Ptk. 6:73. $.dban foglalt
fettételek szerint azzal, hogy az adósvételi szerződés megkötését a Ptk. 6.73. s (3) bekezdésében
meghatóľozott Íeltételek teljes iilése esetén tagadhatj a meg.

3. bekezdésben javasolt kieeészítések (dőlt. felkövéľen jelzett mondatok)
... Az eladó az ingatlan eredeti épí.Íéstiirténeti kutatási dokumentúciójdt, valamint annak 2017. évi
kiegészí.tését a jelen előiszerződés aldírósóval egyidejíĺleg a vevő részére dtadtu A vevő az
épí,téstöľténeti kutatósi dokumentáció ótvételét a jelen előszerződés alóírdsóval elismeľL

7.) bekezdésben javasolt kieeészítések (dőlt. fé|kövéľen jelzett ľészek. mondatok)
Eladó vźů|a|ja, hogy amennyiben az épú|et kiürítésének ütemezése lehetóvé teszi, az ingatlant

Ieg1feljebb 3 ütemben adja biľtokba, a kiürítésre vállalt 18 hónapos hataľidőn belül.
A felek a birtokbaadósi iitemeket az aldbbiak szerint hatórozruźk meg azz,al, hogy a felek ezen

iitemezéstdl ki)ziis meg eglezés se l eltér hetne k :

I. iitem: udvarifszt ł 1 emeletes hd*ó épiiletszóľny'
2. iitem: udvarifszt ł 2 emeletes hótsó épiiletszdrny'
3. iitem: utcafronton ólIófszt ł 1 emeletes műíemlékifejépiilet.
Ebben az esetben az eladó biztosí,tja, hogl a vevő az ingatlan biľtokba adott ľészein munkdlatokat,
s ziiks ég es etén b o ntás i m un kólato k at v é g ezze n.

Az eladó a jelen elóÍszerződés alúírósdval kötelezettséget vóIlal arra, hog1l a vevővel jóhiszemíÍen

egyiittmííködik annak érdekében, hogl a vevő az ingatlanon, vagy _ iitemezett birtokbaadds esetén _
annak birtokba adott részein a vevő óltal sziikségesnek tartott munkdlatokat elvégezze, valamint
vóItalja, hogy az ingatlan még bentlakó bérlőí felé eljór annak érdekében, hogl amennyiben ezen

munkdlatok elvégzéséhez bdrmilyen bérlői, mint birtokosi hozzójdrulds sziikséges, ezen

hozz,lźjór uldst a bérlő(k) megadja(dk).
A felek ezen túlmenően is mególlapodnak abban, hogy a jelen előszerződés, valamint az
előszerződés alapjón megkiitésre kerülő végleges addsvételi szerződés teljesítése, valamint a vevői

óIĺat az ingatlanon megvalósítani tervezett beruhózds sikeres megvalósítlźsa érdekében eg1łmdssal
jóhiszemííen egyiittmííködnek, és késedelem néIkiil megtesznek minden sziikséges jognyilatkozatot
ezen kötelezettségek teljes iilése érdekében.

8. bekezdésben szeľeplő szeľződések szőhasznźůat he|yett e|őszerződés megnevezés haszná|ata,

valamint a 8. bekezdés a) ponda kiegészítése dőlten jelzett ľészek kiegészítésével
az adźsvételi szerződés alóírósdnak napjún - abban az esetben, ha sem a Magyar AIIam, sem ű
Budapest Fővdrosi onkoľmónyzat nem él elővásdrlúsi jogdval ... vételárhátľalékot eladó részéľe, '..

9. bekezdésben javasolt kiegészítések (dőlt. felkövéľen.i elzett részek)
Eladó _ a 7.) pontban meghatározott kivéte|le| _ az adźsvéte|i szerzódés megkötését kovető [*J napon
beliit adja birtokba az ingat|ant, ĺisszes ingóságaitól és a bérlők ingósdgaitól kiiirítve, a kulcsok
ěúadásáva|'

10. bekezdés abban az esetben elfogadható, ha a vevő vá|asztja ki az ellenjegyző ngyvédet' Ellenkező
esetben ezt a költséget az eladónak ke|I visclnic

1 l . bekezdésben javasolt kiegészítések (dőlt. félkövéren j elzett ľészek)
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