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a F6l, egyrittesen a Felek) kozott az aluhrott helyen 6s napon,

nr6zlafNYEK

I. Elad6 egyfordul6s nyilv6nos pillyizat elj66s Qfilyhzat) keret6ben a Budapest IX. kenilet,
belteriilet, 3771.4/1, helyr:rjzi sz6r-:r:iu ingadan (a tovibbiakban ,,Ingatlan") 6rt6kesit6s6t
hatdrozta el a Budapest F5viros IX. Keriilet Ferencviros K€pvisel6-testiilet6nek 198/2017.
(VI.29.) szdmu felhatalmaz6hatirozataalapjiln Elad5 apillyhzaieliilris eredm6nyek€nt2017.
szeptembet 79. napjitn kelt dont6s6vel a Vev6t az elifuils nyertesek6nt hirdette ki.

II. Felek kozott a pillydzatr eljfuils keret6ben megtartott egyeztet6sek alapjin Vev6 a jelen

szetz6d6s megkot6s6vel, az abban foglalt felt6telek mellett megv6s6rolja az Ingaiant az

sben foglalt felt6telek
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r. AszERz6oBs rAncye

1.1. A Budapest F5v6ros Korm6nyhivatala XI. Keri.rleti Hivatala 6ltal a mai napon kiadott
Tulajdoni Lap szerint Elad6 l<tzfuolagos tulajdoniban 6ll a Budapest IX. keriilet, belteriilet,
377[4/lhelyrajzi szirrron nyrlvintattott, term6szetben a 1.096 Budapest, Lenhoss6k u. 1.6. ait6:
2'1.4. sz6m alatt tal6lhat6, kivett be6pitetlen teriilet megnevez6sff ingatlan.
A tulajdoni lap jelen szerz6d6.s 1. szdm:6 Mell6klet6t k6pezi.

A tulajdoni lap III. r6.sz6n az alilbbi bejegyz6s tal|lhato:
- 1,41829/2/201,2/1,2.07.13. szilmon Eknfi H|lozan Kft. (1L32Budapest, V6ci nt72-74.)

jogosult javfua 16 m2 teriiletre vezet6kjog.

1,.2. A jelenSzetz6d6sben foglalt felt6telekkelazElad6 eladja a Vev6nek, a Vev6 pedig a Felek
6ltal kialkudott V6tel6r fej6ben, 1/1 rulaldont arilnyban megv6sirolia az Elad6t6l az Ingadant,
azzal, hogy Vev6 kotelezetts6get v6llal az IngatJan birtok6truh|zilsilt kovet6en az Ingaian
Fejleszt6s6re, is koteles a birtok6trr;hhzdst6l szilmitott 2 6ven belil az 6pit6si enged6lyt, a

birtokitruhizilstol szimitott 4 6ven belirl a haszn|latbav6teli enged6lyt az Elad6 t€sz&e
bemutatni.

1.3. Elad6 az Ingatlanra vonatko zo tulajdonjog6t a V6telir Megfizet6s6nek Napj atg fenntartja.

1,.4. Az Elad5 aBeiegyzl.si Enged6ly h6rom eredeti p6ld6nyilt aY6tel6r Megfizet6s6nek Napjit
kovet5 5 munkanapon beliil koteles kiadni a Vev6nek. A Bejegyz6si Enged6ly rnnthi|t a jelen

szerz6d|s 2. szhm:iu Mell6klete tartzlmazzz.

1.5. A Bejegyz6si Enged6ly, €s az Elad6 javhn 5 6vre szolo visszavis|tl6si jog bejegyz6se khn:d
k6relem benyrijtisa a Budapest F5v6ros Korm6nyhivatalaXL Kenileti Hivatala r6.sz6re az eljiro
ngyv6d feladata a Bejegyzl.si Enged6ly Vev6 r6.sz6re ton6n6 l<radisilt kovet6 5 munkanapon
beliil. Felek az egylrtelmris6g ok6n rogzink, hogy a tulajdonjog bejegyz6s 6.s az EIad6 javdra 5

€vrc sz6l6 visszavS,silrl6si jog bejegyz6se egy kdrelemben kenil benyfjtisra. Felek kolcsonosen
kotelezetts6get v6llalnak, hogy minden olyan megillapodilst aIitrnak, illetve nytlatkozatot
kiadnak, melyet a Budapest F6v6ros Korm6nyhivatala XI. Kenileti Hivatala esetlegesen

p5tl6lagosan ig6nyel Vev6 tulajdonjoghnak vagy Elad6 vrsszavilsirlisi jogdnak bejegyz6se

6tdek6ben.

A Belegyz6si Enged6ly, 6s az Elado javira 5 6vre sz6lo visszav6s6tl6si jog bejegyz6se ttini
k6relem Budapest F6viros Korminyhivatala XL Keriileti Htvatala 6ltal lrkeztetett p6ld6ny
rnilsolatlt eljfu6 tigyv6d a Vev6 r|sz|te a benyijtilsiltol szirr:ritott 3 napon beliil 6tadj^, v^gy
postai riton megki.ildi.

1,.6. Felek a

Birtok6truhizis
haszn|latara.

jelen Szerz6d6.s alurilshval kifejezetten meg6llapodnak abban, hogy 
^Napjitol kezd5d6en a Vev6 jogosult az Ingaian l<tzfu6lagos binokl6s6ra 6.s
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z. vnrnrAn

2.1. Az Ingadan Y|telfuaaz Ajilnlatalapj|nnett6 220.000.000.- Ft, azazkett6szhzhusz-milli6
Fodnt.

Felek meg6llapitj6k, hogy 
^z 

Alt^Iilnos Forgalmi Ad6r6l sz6Io 2007. 6vi CXXVII. torv6ny
alapjin a bedpiteden Ingatlan 6t6kesit6se 6ltal6nos forgalmi ad6 koteles.
Vev6 az IngatJan tekintetdben aY6tel6rat a teljesit6s idei6n hat6lyos Afa m6rttkkel novelten
koteles megfizetni.

A Felek a Vev6 6ltal a Pl.lyizatilban megjelolt Yltelfuat m6lt6nyosnak, a kialakult forgalmi
viszonyok, a teriilet fekv6se, funkci6ja, a fejlesztl.si kotelezetts6g figyelembev6tel6vel is
megfelel6nek tatjik, igy Felek semmilyen ig6nyt nem t6mas zthatnakegym6ssal szemben.

A vev6 az igylet sor6n teljeskorfi ismetetet szerzett az al6bbiakt6l:

, ^z Ingadannak a PiIy|zat bead6s6nak id6pontjiban hat6lyos ovezeti besorol6s6r6l,
be6pithet6s6g6r6l, ezzel osszefrigg6sben a Ferencv6rosi Onko rm1nyzatK6pvisel6-testtilet6nek

?..0.1?002. 
g'10) tendelet6r6l, amely a Budapest, IX. ker. Koz6ps6-F.r..r..,^Ato, Ferenc korut -Ull6i rit - Hallet utca - Mester utca 6ltalhatilrolt rehabiliticrls szabitlyozisi terv6,t 6s 6pit6si

s z ab 6ly z attrt tattalmaz z a;

- art6l, hogy BudaPest F6viros IX. Keriilet Ferencv6ros Onko rminyzatilnak K6pvisel6-
testtilete 2076. november 17-i iil6s6n megalkotta a teriiletre 6rv6nyes 25/20i,6. 6I.22.)
onkorminyzatt rcndelet6t Budapest, IX. ket. KOzEpSO-FERENCVAROS Rehabilit6ci6s
Tenilet (Ferenc korut - Ult6i rit - Haller utca - Mester unca illtalhatfuolttenilet) Kenileti Epit6si
szabilyzatarol. A rendelet 20"16. december 22-6nl6pett hatillyba.

3. A VETELAR MEGFIZETESE

3'1' 1 Feiek r6gzittk,hogy a Vev5 aPiiyizaiEljfuils keret6ben ajinlan biztosit6k jogcim6n
megfizetett az Eladonak nett5 5.000.000. -Ft, azaz OtminO Forini osszeget, amely'os"szeg a
Vetellrb^beszilmit- Az aiilnlai biztosit6krol az Elado a szhml1t ki6llitotta] 6s a Vev6 r6sz6.re
megktildte.

3.2. Yev6 az Ingatlan fennmarad6 Yl.telfuirt, melynek osszege 215.000.000.- Ft +AFA, azaz
btutt6 273.050.000,- F't, valamint az ajdnlatt biztosit6k utin Frzetend6 1.350.000.- Forint
6ltal6nos fotgalmi ad6 osszeget 

^z 
Ad6sv6teli Szerz6d6s al6fu6s1tkovet6 11 banki napon beliil

6nxal6s iti6n tattoztk megfizetti az Elad6 r€sz6re, Elad6 Raiffeisen Bank zn-nel vezetert
1 200 1 00 8 - 00 17 3 11 7 - 00 9 00 0 09 s z 6mtt sz 6mlas Z6m6r a.

KftN()NPROITII' Kfr.
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Elad6 lelen szerz6d6.s al6kis6val kifejezetten kotelezetts6get v6llal arca,hogy a V6telirat nem
haszn6lja fel sem t6szben, sem eg6szben mindaddig, amig az el6v5,sitl6si jogta jogosultak
lemond6 nytlatkozata rneglrkezik 6s/vagy az el6vislLtlisi jogta tort6.n6 felhiv6sokat tartalmaz6
levelek t6rtivev6ny6n szerepl6 6tv6teli id5pontt6l szlmitott nytlatkozatt6telre vonatkoz6
hatdnd6 eredmdnytelenul el nem telik.

Elad6 av6telfur6l a vonatkoz6 jogszab,6lyoknak megfelel6 sz6rnl6t 6llit ki a Vev6 szirn|ra.

Szerz6d6 felek kifejezetten meg6llapodnak abban, hogy az ltutalS,sra kenil5 osszegb6l a Felek a
foglalo osszeg6t 22.000.000.-Ft, azaz huszonkett6-milli6 Forint osszegben hatirozz\k meg.
A foglal6 ioghatils|val a Felek ttsztiban vannak, amelynek megfelel5en, ha a Szerz6d6,st
teljesiti( a fenti osszeget aYetellrbabe kell szilrnitant, ha pedig aSzen6d6.s olyan okb6l szffnik
meg, amely6tt egyik F6l sem felel6s, vagy mindk6t F6l felel6s, a fenti osszeg Vev6 ft.sz|re
vrsszajir.

Amennyiben a Szerz5d6s teljesit6s6nek meghirisul6s66,rt Vev6 felel6s, a fenti osszeget elveszti,
azt Elad6 jogosult megtartani, amennyiben pedig a Szen6d6.s teljesit6s6nek meghirisul6s66rt
Elad6 felel6s, a fenti osszeg k6tszeres6t koteles megfizetni Vev6 ft.sztre.

,.3. A V6tel6r megfizet6s6t a Felek azon a napon tekintik teljesitettnek a Vev6 r6.sz6r6l, amikor 
^zt ^zElad6 B ankj a az EIad6 B ankszimliljiln jovfurja ( lteltu Megfizet6s6nek Nap j a).

3.4. Szerz6d5 Felek meg6llapodnak, hogy amennyiben Vev6 jelen szen6d6.s 3.2. pontj6ban
meghat6tozotthatilid6n beltil nem tesz eleget fizet6si kotelezetts6g6nek, ugy az esed6kes osszeg
tekintet6ben k6sedelmi kamat fizet6s6re kotelezett, melynek osszege a jegybanki alapkamat
nyolc szazallkponttal novelt 6rt6ke. Amennyiben a Vev6 k6sedelme valamely osszeg
tekintet6ben a 30 n pt6n napot meghaladja, rigy Elad6 jogosult aSzerz6d6,st5l el6llni a7.1,.'1.
pont szerint.

4. SZ AV ATO S SAc r NYTLAT KO Z AT OK E S TAJE KO ZT AT LS

4.1. Elado szavatos sigi nyrlatkozatu

A jelen Szerz6d6.s alilkS,sival Elad6 szavatolja a Vev6nek, hogy

4.1,.1,. Azlngatlan jelen Szerz6d6.s alilthsakor 6s a Birtokiltnhilz6skor azBlad6 tulajdoniban 61J.,

az Ingat)an per-, teher- 6s ig6nymentes, kiv6ve a tulajdoni lap III. ftszlben 1. sotszim alatt
feltiintetett, a 747829/2/2012/12.07.13. bejegyz6 hatatozattal az Elrnfi, Hiloza:d Kft. (1,132
Budapest, XIII. keriilet V6ci nt72-74.) javfua bejegyzett vezet6kiogot.

""'gjj:r'Ft'
FESZOF-E, NONPROFIT Kft

k6pr.iseh: Seb6k flndre iig1,r-ezct<i
Fllad<1

!i !....! twrt rrr.!
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4.7.2. Elad6 t6j6koztagaVev6t, hogy az Ingatlan von tkozasban a Pesti Epit6 Zrt.-vel kotott
b6rleti szetz6d6.se van hatillyban, amely szen6d6.snek a hatiltozott id6tanama 2017,70.1,2.

napjin lej6t, Elad6 pedig a jelen szerz6d6.s megkot6s6vel egyidej$leg a b6deti szerz6d€s 2.7.

pontja alapjin a b6deti szerz6d6.st 30 napos felmond6si id6 mellett felmondja valamint ennek
jogszer6s6g66rt 6s 6rv6nyesithet6s6g66rt azElad6 felel6ss6get villal. Elad6 3. sz. mell6klet6k6nt
csatolja a b6rleti szen6d€st 6s a b6rleti szerz6d6.st felmond6 levelet misolati p6ld6nyban.

4.1.3. Az Elad6 rendelkezik a jelen szerz6d6.s megkot6s6hez, valamint 
^z 

abb6l ered6
kotele zetts6gek telj e sit6 s6hez s ztiks 6ge s felhatalma z6s sal.

4.1,.4. A jelen Szerz6d€s alur6s6nak napiiltol zz Ingaian tulajdonjoginak a Vev5te tort6n6
6tsz6ll6siig sem kozvedeni.il, sem birmely mis m6don semmilyen, a jelen ad6sv6tel
megval6sulilsit korlirtoz6 vagy meghi6sit6 m6don nem rendelkezik, 

^zt 
nem terheli meg,

valamint nem tesz semmit, zmi a Vev6 jelen Szen5d6ssel kapcsolatos valamely jog6t csorbitja,
c sorbithatj a, meghiris itla v agy meghirisithatj a.

4.2. Y ev 6 szavatossigi nyilatko zata 6.s egy6b v 6llal6su

A jelen Szetz6d6.s allirisival a Vev6 szavatolja azElad6nak, hogy rendelkezik a jelen Szerz6d€s
megkot6s6hez, valamint az abb6l fakado kotelezetts6gek teljesit6s6hez sziiks6ges

felhatalmazissal6s for6sokkal, illetve, hogy a jelen Szetz6d6s megkot6s6hez 6s teljesitds6hez
harmadik sz em6ly beleegyez 6 se, hozz|jLrul6 s a nem s ziiks6ge s.

Vev6 szavatol az6rt, hogy az Ingadanon, illetve a jelen Szerz6d6s alapjin v€gzett Fejleszt6s
megval6sitisa sor6n nem v6gez olyan tev6kenys6get, amely a kornyezet terhel6s€vel jfu.

Szen6d6 felek kifejezetten rogzitik, hogy nem min6si.il jelen Szerz6d6s alkalrnazdsa sorin a
kornyezet terhel6s6nek az, ami az Ingadanon v6gzend6 6pitkez6si, felvonulisi munk6latokkal
kapcsolatosan sziiks6gszerfi 6s 6sszer6.

5. BrRTorArnus i'zfus ES A TULAJDONJoG ArszALLAse

5.1 Birtok6truh|zS,s

5.1.1.

Felek megillapodnak abban, hogy az ingaian birtokba a'disa azt kovet6 munkanapon

@irtokitruhizils Napja) tort6nik Vev6 r6sz6re, hogy

- a jelen szen6d6.s 4.1.2. pontjdban hiva szen6d6.s megszfint,

GEOS Project I nt Kft.
Endre 0gyvezet5 k6puseli: Onysc Ihor iigp'ezet6
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- az el6vilslrlSsrjogra jogosultak nyilatkoztak, hogy nem kiv6nnak el6vilslrlilsi jogosults6gukkal
6lni, mely esetben a k6s6bbi nytlatkozat Elad6 6ltah 6w6tel6nek id5pontja az u:inyado,va{y

- amennyiben valamely jogosult nem nyilatkozik, :irgy az el6visirlilsi iogra tort6n6 felhiv6st
tartaknaz6lev6l t6rtivev6ny6nek az adottjogosult iltat 6w6tel6t6lszilmrtott 61. n p,vary

-amennyiben egyik el6vhshrlilsi jogra jogosult sem nyilatkozik, ugy az el6vilsailhsr^ tofi6n6
felhiv6sokat tartalmaz6 levelek visszaltkez6 t6rtivev6nyei koziil, a k6s6bbi jogosulti 6w6tel
id5pontjit6l szfimitott 61. nap

Elad6 6s elj6t6 ngyv6d v6llalia,hogy a fenti felt6telek b6rmelyik6nek bekovetkezt€r6l Vev5t
haladlktalanul, elekttonikus iton az info@geoshungaria.hu e-mail cimen 6rtesiti.

A Felek a Birtokitruhilzilsr6l jegyz6konyvet vesznek fel, amelyet a Felek arra felhatalmazott
k6pvisel6i aI6tnak,6s amelyben a Felek az alilbbiakat rcgziik:

5.1, .1,.1. a Birtok6truh6z6s t6nyleges napja;

5.1..1..2. a Felek k6pvisel6in ek rgazolilsa;

5 .1 .1, .3 . az Ingatlan B irto k6truhiz 6s 6nak t6 nye ;

5.1,.1,.4. a Felek nyrlatkozataan6l,hogy az Ingadan a jelen Szerz6d6,s tendelkez6seinek
megfelel6en kenilt 6truh6z6sta;

5.1.1.5. b6rmely m6s nyilatkozat vagy koriilm6ny, amelynek rcgzit6.s6t valamelyik F6l
sztiks6gesnek tanja.

5.7.2. A Vev6 a Birtokitruhlzds Napj6val kezd6d6en jogosult szedni az IngatJan hasznut,
illetve koteles viselni azok terheit 6s a k6rvesz6lyt.

5.1.3. Al:a az esetae, ha a Birtokitruhlzisra b6rmely okb6l az 5.1..1.. pontban rneghatilrozott
Birtok6truh6z6s Napj6tol elt6r5 id6pontban keriil sor, a Felek kikotik, hogy 

^Birtok6truh6z6s l<tzfu6lag munkanapon tort6nhet.

5.2. A tulajdonjogdtsz6ll6sa

5.2.1,. A jelen Szerz6d6.stktszit6 6s Elad6 r6.sz6r6l ellenjegyz6 ngyv6d koteles aSzerz6d6.st2
munkanapon beliil a Budapest F5v6tos Korm6nyhivatalaXI. Keriileti Hivatalilhoz benyrijtani.

Kft.NONPROFI'f Kft.



Elad6 a jelen Szerz6d6.s al6itis|val egy id6ben kiilon okiratban feltdtlen 6s visszavonhatatlan
hozzijhrulilsl;tadjaahhoz,hogy ajelenSzetz6d6s 1.1. pontjiban rogzitettlngadan 1/1 tulajdoni
arinyban Vev6 javira adisv6tel jogcim6n a Budapest F6v6ros KorminyhivatalaXL Kenileti
Hivatal6n6l az tngadan-nyilv6ntart6sba bejegyz6sre keriiljon, az Elad6 tulajdonjoginak totl6se
mellett. F.zen Bejegyz6si Enged6ly jelen okiratot Elad6 r6sz6r6l ellenjegyzS tigyv6dndl keriil
let6tk6nt elhelyez6sre. Elad6 kotelezetts6get v6llal ana, hogy a teljes V6telir hi|nytalan
megfizet6s1t6l szfumitott 1 munkanapon behil 6rtesiti let6tem6nyes tigyv6det a teljes V6tel6t
megfizet6s6t6l.
A v6tel6r megfizet6sdt Vev5 is igazolhatja jelen okitatot Elad6 ft.sz|r6l elleniegyz6 ngyv6dn6l
az 6tutal6sban kozremfikod6 bankja 6ltaI cl.gszeden ki6llitott, a teljesit6s t6ny6t 6s 6rt6knapj6t
is tatalmaz 6, ere deti, vis s z avonhatatlan tethel6 si tgazolilssal.

A let6tem6nyes ngyv6d ezen 6rtesit6s k6zhezv1tel6t6l, illetve amennyiben az Adisv6teli
Szerz6d6s bont6 felt6telei nem kovetkeztek be, akkor ezekt6l sz6mitott 4 munkanapon beli.il a

Bejegyz6si Enged6lyt h6tom eredeti p6ld6nyban Vev6 r6.sz6re kiadni, 6s ugyanezen hatind6n
beltil a Bejegyz6si Enged6lyt a Budapest F6viros I(orm6nyhivatalaXI. Keriileti Htvatalar€szlre
az 1,.5. pontban foglaltak szednt benyujtani. Szerz6d6 felek kifejezetten r6gzittk, hogy a

tulajdonjog teh6t a Vev6re akkor sz6l.6t, ha a teljes v1tel|rat megfizette 6.s az el6v6s6d6si jogra

jogosultak nem 6ltek el6v6s6rl6si jogukkal v^gy az el6visinlilsiiograval6 felhiv6sukban rogzitett
hatiid6 etedm6nyteleniil telt el, vagyis nem nyilatkoztak, a tulajdonjog ezek bekovetkezt€nek
legk6s6bbi id6pontj6b an szill 6t a Y ev6rc.

Az ingadan-nyrlvintartlsrol szolo 1997. 6vi CXLI. t6rv6ny 47lA.S (1) b) ponti ra

hivatkoz6ssal mind az Elad6, mind a Vev6 jelen szerz6d€s al6uits6val kozosen k6dk az illet6kes

BFKH XI. Keriilel Hivatalilt, hogy GEOS Project Development Kft. Vev6 tulajdonjoginak

bejegyz6se :u:int el6terjesztett k6relm6nek elbiril6s6t a hivatkozott tulajdonjog bejegyz6si

enged6ly benyrijt6siig, de legfeljebb jelen ad6sv6teli szerz6d6.s ingadani.igyi hat6sigi

benyrijtis6tol szimitott hat h5napos hathnd6 eltelt6ig ftigg6ben tartari sziveskedien az L.l

pontban megieliilt Ingatlan v on^tkoz6s6ban.

Felek tudomisul veszik, hogy abban a nem v6tt esetben,ha a tulajdonjog bejegyz6si enged6ly a

fenti hat6rid6 eltelt6vel sem kenil benyuitisn az irgat)an-nyilv6ntatt6sba, a k6relem az Inytv.

39. S (3) f; pontja alapjiln sz1liegy torl6se mellett elutasitisra keriil.

6. FELEK EGYEB KOTELEZETTSE,GEI ES ANNAK BIZTOSi:IBTET

6.1. A Vev6 vilIlalja, hogy a saj6t kolts6g6.n az Ingatlanra vonatkoz6an a Birtok|trahhzils Napj6t
kovet6 3 6vben Fejleszt6st hajtv6.gre,6.s az t6ggy itt k6p ez 6 I ngatlan o n t(tlny orn6 r 6. s zt

GEOS Project Dev Kft ryotgy
6dk6pviseli: Seb6k Endre iigyvezet5

Elad6
k6pviseli: Onyschuk

v evo
tig)ryezetd
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lak6 s okat tartalma3o6pirletet 6pit.



6.2.1,. A Fejleszt6s kor6ben a Vev6 v6llal6sat az alilbbiak:

6.2.1,.1. Vev6 kotelezetts6get v6llal ara,hogy a Birtokitruh|zds Napj6t6l szdmitott 2 6ven beltil
avilllalt Fejleszt6s megval6sitisa 6rdek6ben az Ingatlanra vonatkoz6an az 6pit6.si enged6lyt, mig
a Birtok6truhizis Napj6t6l szimitott 4 6ven beliil az Ingadanra vonatkoz6an ahasznilatbav6teli
enged6lyt rnegszetzr,6s ennek t6ny6t igazolia azElado feI6..

6.3. Felek meg6llapodnak, hogy amennyiben az Ingaian ft.g6szeti felt6risok folytat6sa
sziiks6ges, annak minden kolts6ge a Vev6t terheli, a ft.glszel feltit6sok elhuzodlsa, illetve
kolts6gei miatt az Elad6val szemben semmilyen ig6nyt nem t6maszt. A r6g6szeti felt6r6sok
esedeges elhiz6disdnak tdStatamhval a 6.1. 6s 6.2.1.1 pontban v6llalt hatlrid6k
meghosszabbodnak.

Vev6 teljesit6si hatindeje (6.1 6s 6.2.1,.1, pont) tov6bb6 automatikusan meghosszabbodik azon
td6tartamma| melyek l<tzfuolag ^z 6rdekkor6n 6s ^z int6zked6si kor6n kivtil 6116

hat6s6gokf szewezetek/szolg|ltat6k hatfuid6 mulasztisilb6l, vagy eljhr6suk elhriz6dilslb6I,
valamint k6zrgazgatisi hatLtozat feliilvizsg6latfua ir6nyul6 bfu6s6gi eljirisb6l fakadnak, ha a
Vev6 az |ltalav|llaltkotelezetts6gei teljesit6se 6rdek6ben az 6ItaI6ban elv6rhat6 m6don mindent
megrett.

6.4. Amennyiben Vev6 fenti, 6.1. 6.s 6.2.1,.1.pontban fut kotelezetts6geinek hat6rid6ben illewe a

6.3 pontban foglalt birmelyik esetben a meghosszabbodott hatirid6ben nem tesz eleget, rigy
koteles k6sedelmi k6tb6ft6nt 10.000r-Ft/nap osszeg megfizet6sEte az Elad6 r6sz6re A
k6sedelmi kotb6r minden megkezdett nap ut6n megillel az Elad6t. Felek a k6sedelmi kotb6r
m6rt6k6t 6 h6napban (183 napban) maxtrnahzilliilk.

Szen6d6 felek megillapodnak abban, hogy a k6sedelmi kotb6rfizet6si kotelezetts6g be6ll, vagyis
nem min5siil Vev6 6rdekkot6n kiviil 6s int6zked6si kor6n kiviil es6 ok bekovetkezt6nek a

forr6 s hi6ny, v 
^# 

a kivitelez6 / alv iilalkoz 6k k6 s edelme s telj e sit6 s e.

6.5. Felek megillapodnak abban, hogy jelen Ad6sv6teli Szerz6d6ssel Elad6 javfua az Ingaian
tulajdonjoginak Vev6re tortdn6 ltszillS,s6tol sz6mitott 5 6vre visszavisdd6si iogot alapitanak
aPolgin Torv6nykonyv 6:224. $-a alapj6n, az abban irt tartalommal, 6s Vev6 jelen Ad6sv6teli
Szerz6d6.s alltilsival felt6tlen 6s visszavonhatatlan hozz6j6rol6sht adja ahhoz, hogy Elad6
jav6ta a visszav6s6rl6si jog az rngat)an-nyilvintart6sba bejegyz6sre kerriljon.

A visszav6s6rl6si jog gyakod6sinakiogaBlad6 r6.sz6re a jelen Szerz6d6.s a 6.4 pontban rogzitett
maxim6lt k6sedelmi kotb6r el6r6s6t kovet6 napon nyilik meg.

FESZOFE NONPROFIT Kft GEOS Project De
k6pr-iseli: Onyschu

/efpment Kft
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Felek meg6llapodnak abban is, hogy amennyiben a Vev6 hat6id6ben teljesiti jelen Szetz6d6s
6.2.1.1. pontj6ban illetve 6.3 pontjiban ut fejleszt6si v6ghat6rid6t, vagy a visszav6sArlilsi jogra
megillapitott 5 6ves hat6rid6 eltelt, rigy Elad6 a isszavilsirlisi jog totl6s6hez sztks6ges
nytlatkozatot a felt6tel teljesit6s€t6l vagy a hatirid6 Le16rt6t6l szilr-:ritott 5 munkanapon beliil
kiadja.

A Felek meg6liapodnak v6giil abban, hogy a vtsszavisid6si iog gyakorlilsa eset6n, 
^

visszav6s6rl6si fu megillapit6sa 6rdek6ben a kovetkez6k szednt jirnak el:

- amennyiber az Elado vtsszavishtlisi joga megnyilt, €s az Elad6 a vtsszavdshrlilsi jogirt
gyakorolni l<ivinja, :6gy u Vev6nek ctnzett ir6sbeli nyrlatkozatiban kijelol egy, az tgazsdgijgyt
szak6.rt6i n6vjegyz6kben szetepl6 , igazsigltgyi ingatlanfotgalmi szakert6t;

- az Elado fenti nyilatkozatilnak k€zhezv€tellt6l szilmitott 5 munkanapon beli.il a Yev6 az

Elad5nak cirnzett irisbeli nyrlatkozatiban tgyancsak kijelol egy, 
^z 

tgazs{ryigyi szak6rt6i
ntvjegyz€kben szerepl6, tgazsilgpgyr ingatlanforgalmi szak6t6t.

Az Ingadan tekintet6ben mindk6t igazsilgigyi ingadanforgalmi szak6,rt6 az id6kozben
esedegesen elk6sztilt Fejleszt6s k6szi.ilts6gi fok6nak figyelembe v6tel6vel ingadanfotgalmi
szakvdlem6nyt (6rt6kbecsl6st) k6szit, az Ingat)an vtsszavils|rllsi 6ra pedig a k6t 6rt6kbecsl6s
szerinti fotgalmi 6rt6kek 6tJaga.

A Felek maguk viselik az ilItaluk kiielolt igazsitg:d'gyi ingadanfotgalmi szak€.rt6 kolts6geit.

Visszav6s6tl6si jog gyakotl6sa eset6n a visszavis6rl6si 6rat a visszav6s6rl6si 6r fentiek szednti
meghat6rozilsa napjit kovet6 30 napon beliil koteles Elad6 a Vev6 r6.sz&e megfizetni 6s ennek
hi6ny talan megfiz e t6 s6vel sz 6ll az Elad6ra vis sz a a tula j don j og.

6.6. Vev6 kotelezetts6get v6llal ara,hogy amennyiben az Ingaiant a jelen szetz6d6sben villalt
fejleszt6si kotelezetts6gek teljesitds6t megel6z6en harmadik szem6ly r€szlre 6rt6kesiti, igy u

Vev5nek a jelen Szetz6d6sben v6llalt kotelezetts 6.gert a harmadik szem6ly (rij vev6) ts vhlJ,aIja az

Elad5val szemben.

6.7. Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben az Ingadant a v6"llalt fejleszt6si
kotelezetts6gek teljesit6s6t megel5z5en a Vev6 tov6bb6rt6kesiti, ngy a Vev6 6ltal rgazoltan
elv6gzett rhfordttilsok osszeg6vel csokkentett nyeres6g 50o/o-6t a v6teI6r k6.zhezvtteI6t6l
szdmitott 15 napon beltil a Vev5 6tutal6ssal megfizetni tartozlk az F,lad6 r6sz1re. A szerz6d6s
jelen pontj6ban rcgzitett kikot6s a v6llalt kotelezetts6get biztosit5 mell6kkotelezetts6g, mely a

harmadik szem6lyte (rij vev6re) is vonatkozik, annak kikot6s6t Vev5nek az ij vev6 r6.sz6.re

Elad5 iavhra el6 kell irnia.

FESZOFE NONPROFIT Kft.
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Felek megillapodnak abban, hogy nem min6stil
kialakitand6 lakisok/helyis6gek 6rt6kesit6s6re
szerz6d1st kot a jov6beni vev5kkel.

TL

tovibb6t6kesit6snek, amennyiben a Vev6 a

vonatkoz6^n el6szen6d6st vagy ad6sv6teli

7 . ELALTAS A SZERZ6oBsr6r

7.1,. Elad6 jogosult el6llni a jelen Szen6d6.st5l,ha

7.1.1. Vev6 a jelen szerzSdl.s 3.2. pontlitban foglalt hat6rid6kig nem fizeti meg a fennmarad6
vltelarat,6s ezt a mulasztis6t nem orvosolja az Elad6 erre vonatkoz6 felhivls6nak
k6,zhezv€tel6t kovet6 30 napon beliil.

7.2. Vev6t terhel6 fizet6si kotelezetts6g a jelen szerz6d6.s megszffn6se eset6n

7.2.1,. Amennyiben Elad6 el6ll a jelen Szerz6d6st6l, :iogy u 3.2. pontjirban rcgzitett foglal6
j o gkove tke zm6ny ei alkalmaz and6 ak.

7.3. Vev6 jogosult elilini aielen szerz6d6.st6l,ha

7.3.1. Elad6 a jelen szerz6d6.s 5.1,.1.. pontj6ban foglalt hathid6ig riem tesz eleget azlngaian
Birtokitruh|zis|ra vonatkoz6 kotelezetts6gdnek, 6.s ezt a rntlasztils6t nem orvosolja a

Vev6 erre vonatkozo felLivisinak k€.zhezv6tel6t kovet6 30 napon beliil.

7.4. Elad6t terhel6 fizet|.si kotelezetts6g a jelen szerz6d6.s megszrin6se eset6n

7.4.1,. Amennyiben Vev6 el6l. a jelen Szerz6d6st6l, :6gy ^ 3.2. pontban togzitett foglal6
jogkovetkezrnlnyer alkaknazand6ah tov6bb6 az Elado koteles a r|sztte addig kifizetett
v6teI6n6.szleteket, illewe az azt esetlegesen terhel6 6ltal6nos forgalmi ad6t is
rnaradlktalanul visszafrzetnt, az el6ll6si nyilatkozat Elad6 6ltal.j k6.zhezv6tel6t6l szimitott
8 banki napon belirl.

7.4.2. A Felek rcgzittk, hogy Vev6 jogosult kovetelni az Elad6t6l az igazolt khratnak
megt6rit6s6t is.

/h /)
(u%
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