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8.

BONTO FELTETELEK

8.1.

A Vev6 el5tt ismert, hogy a Nemzeti vagyonr6l sz6lo 201,1,.6vi CXCVI. torv6ny 14. $
(2) bekezdl.se alapi|n a helyi onkorminyzat ulajdoniban l6v6 ingadan 6rt6kesit6se eset6n az
Allamot minden m6s jogosultat megel6z6 el6v6s6disi jog illeti rneg. Az el6vilshrllsi iog
gyakoilisfua kirlon torv6nyben meghatirozott szerv - amennyiben torv6ny a nytlatkozatt6teli
hat6nd6rc vonatkoz6an elt6r6en nem rendelkezik - az 6truhhz6s valamennyi l6nyeges elem6t
tartzknaz6 ajinlat v^gy
el6visdrlilsi jog jogosultj6val szemben n6g hatiiyba nem l6pett, a
^z
nemzeti vagyon 6rt6kesit6s6re
irinyrl6 szerz6d6s r6sz6re tott6n6 post6zast6l szimitott 35
napon beliil nyilatkozik, hogy kiv6n-e 6lni az el6vis6rl6si joggal az Allam nev6ben.

A hatind6 elmulasztisa jogveszt6. Felek megillapodnak,

hogy amennyiben az Allam 6I az
eredeti iliapotot helpe6llitj6k, Elad6 az eI6vhsiA6si iog
^z
gyakorlilsirol sz6l5 6tesit6s k6,zhezvtteI6t6l
szfumitott 5, azaz ot banki napon beltil vissz autalja
Vev6 r6sz6re a ftsz|r6l addig megfizetett teljes osszeget. Felek meg6llapodnak, hogy a fenti
esetben a szerz6d6 Felek egym6ssal szemben semminemri kovetel6st, ig6nyt nem

el6vishrlilsi jogival, Felek

timaszthatnak, 6s mindk6t F6l viseli a sai6t oldal6n felmeriilt kolts6geket, kiv6ve a 8.4 pontban
rogzitett speci6lis tendelkez6seket. Szerz6d6 Felek meg6llapodnak, hogy az Allam e\6vis6i6si
jogilnak gyakodisa esetdn a foglalo joghat6sait nem alkalmazzik
Felek el6tt ismert, hogy
AIlu^ az el6vis6rl6rsi jogit a Szerz6d6.s alerrrilsilt kovet6en, annak
^z
ismeret6ben gyakorolhatja, igy jelen Szerz6d6s Bont6 felt6tele, ha az Ailam nyrlatkozrk az
el6visiA6si j oginak gyakorlis6r6l.

Elado kotelezetts6get v6llal ara, hogy jelen Szerz6d6,s alurl;silt kovet6en halad6ktalanul
int6zkedik az Allu^el6visiddsi jogra tot6n6 felhiv6sa irint. Elad6 koteles Vev5nek soron kiviil
6tadn az r\Ilam el6v 6s 6rl6si o gra vo natko z 6 ny rlatko zatit.
j

8,2.

A Vev6 el6tt ismert, hogy az 7991.6vi XXXIIL torv6ny 39. S (2) bekezd6se alapjln

a

kenileti onkormdnyzat tulajdoniban l6v6 ingatlan tekintet6ben a F6v6rosi Onkorm6nyzatnak
el6vis6tl6si joga van. Felek meg6llapodnak, hogy amennyiben aF6virosi Onkormhnyzat 6l az
e\6v6siAhsi jog6val, Felek
eredeti 6llapotot helyreillitj6k, Elad6
el6v6s6rl6si iog
^z
^z
gyakorlilsfu6I szolo 6ttesit6s k€zhezv1tel6t6l sz6mitott 5, azaz ot banki napon beltil visszattalja
Vev6 r6.sz6.re a ftsz&61addig megfizetett teljes osszeget. Felek megdllapodnak, hogy a fenti
esetben a szetz6d6 Felek egym6ssal szemben semminemfi kovetel6st, ig6nyt nem
tfimaszthatnak, 6s mindk6t F6l viseli a saj6t oldal6n felmerirlt kolts6geket, kiv6ve a 8.4 pontban
rogzitett speci6lis rendelkez6seket. Szerz6d6 Felek meg6llapodnak, hogy a F6v6rosi
Onkorm6nyzat el6v6shi6si joginak gyakod6sa eset6n a foglalo joghat6sait nem alkalmazzik.
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Felek el6tt ismert, hogy a F5virosi Onkorminyz^t az el6v6s6rl6si jogit a Szerz6d6.s al6ir6sit
kovet6en, annak ismeret6ben gyakorolhatja, igy jelen Szerz6d6s Bont5 felt6tele, ha a F6v6rosi
Onkorm6nyz^tnyil^rkozlkazel6visirlilsi joginakgyakorlilsfu 61.

Elad6 kotelezetts6get v6llal ara, hogy jelen Szerz6d6.s al6t1s6t kovet6en halad6ktalanul
int6zkedik a F6v6rosi Onkormanyzat el6vilsArIilsi jogra tort6n6 felhiv6sa rAnt, 60 napos
nyrlatkozatt€telt hatirid6 megszabisa mellett. Elad6 koteles Vev6nek soron kivul 6tadni a
F

6v6ro

s

i

O n ko rm6n y z at el6v 6s6rl6si

i

o

gr a vo n atko

z

6 ny tlatko zat|t.

S.3.

Elad6 a Bont6 felt6telek b6rmelyik6nek be6llt6r6l koteles haladtktalanul, szabilIyszerfr,
nyilatkozatot ki6llitani 6s aztVev6nek 6tadrn6s igazolni az el6vS,silrlisi jog gyakoilisilt.
8.4 Szerz6d6 felek kifejezetten megillapodnak abban, hogy a bont6 felt6telek birmelyik6nek
bekovetkez6se eset6n az Elado kotelezetts6get villal ana, hogy a Vev6 r6.s26.rc hiinytalanul
megiizeti aYltelfu.6tutal6ssal tot6n6 megfizet6s6vel kapcsolatban felmeriilt, tgazolt kolts6geit
valamint azBlado viilalia a bont6 felt6telek b6rmelyik6nek bekovetkez6se eset6n a rrlilr 1ov6tt
v6tel6r(r6szlet) visszautal6s6val kapcsolatos banki 6s esedeges egy6b kolts6geket.

8.5. Szerz6d6 felek kifejezetten meghatalmazzdk eliilro iigyv6det, hogy az el6v6s6disi iogra
vonatkoz6 fellivS,sokat az Elad6 k6pviselet6ben el1fuva tegye meg 6s a t6ttivev6nyen
visszakiild6si cimk6nt elifuo ngyv6d sz6khelye keniljon felti.intet6ste. Ily m6don a Beiegyzl.si
enged6ly let6tb6l vaL6 felszabaditisa eset6n az illet6kes Foldhivatal fel6. elifuo iigyv6d tgazolni
udja az el6v6s6rl6si jogra jogosultak felhiv6shnak megtort6nt6t illewe a t6rtivev6nnyel annak
t6ny6t, hogy az el6vis6d6si jogra jogosultak hat6id6n beliil nem nylatkoztak valamint ezen
t6nyekr6l eljfuo rigi'v6d a Feleket is halad6ktalanul6rtesiteni koteles.

g.Z,AIRO RENDELKEZESEK
9.1,.

Ertesit6sek

Birmely F6l 6ltal a jelen Szerz6d6ssel kapcsolatban a m6sik tr61 szhmira adott, vagy ki.ildott
birmilyen 6rtesit6s vagy m5.s dokumentum iwettnek tekintend6,ha a kiildem6ny t6ttivev6nyes
postai kiildem6nyk6nt 6rkezett, a t6rtivev6nyen szerepl6 6w6teli id6pontban. A ielen Szerz6d6.s
szerinti kozl6sek 6s 6rtesit6s ek clljira a Felek cimei (u-ig a cimvilto zisrol a ielen pont szerint
6rtesit6st nem kiildenek):

9.7.1,. ha azElad6 a cimzett:
Seb6k Endre igyvezet6
Cim: Pf. 14. Budapest, 1450
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9.1,.2. ha a Vev6 a cimzett:
Ihor Onyschuk tiglw ezet6
Cim: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. 5.IhAz.1. em.2.

9.2.

A jelen Szetz6d6sben nem szab|lyozott k6td6sekben a Szetz6d6.s megkot6s6nek napj6n
hatdlyban l6v6 m^gy^r jogszab6lyok
uhnyadok. A jelen Szetz6d6sb5l v^gy azzal
^z
osszefugg6sben, annak megszeg6s6vel, megszrin6s6vel, 6rv6nyess6g6vel vagy 6rtelmez6sdvel
kapcsolatban keletkez6 birmely logvitit a Felek b6k6sen probhlnak meg rendezni.

9.3.

Jelen Szerz5d6s al|uilsival Felek meghatalmazzdk aBiczi 6s Turi Ugyv6di Ircdit (1083
Budapest, R6k6czi rit 11., III. emelet 7.., elj6r6 iigyv6d dr. Turi Gyorgy) az AdS,svtteli Szerz6d6s
elk6szit6s6vel, ellenjegyz6s6vel, tovibbi a Szen6d6ssel kapcsolatos ingatlan-nytlvilntartilsi
elj6r6sok lefolytatis|val valamint az el6vhsirlilsi joga jogosultakkal kapcsolatos
eljfulsra/ felhivasta.
Okiratszerkeszt6 tigyv6d tijlkoztatja Szetz6d6 Feleket, hogy - a p6nzmos6s 6s a tetrorizmus
ftnansznoz6'sa megel6z6s&616s megakadillyozisir6l (Pmt.) - alapj|n azonositisi kotelezetts6g
terheli azBlad6 6s Vev5 adatuvon tkoz6s6ban.
Szerz6d6 Felek adatu a Pmt. rendelkez6sei alapj6n jelen Szerz6d6sben kenilnek rogzitl.ste, a
Felek adatszolg6\tatilsa 6.s az illtaluk bemutatott, szem6lyazonossig igazolilshra a Pmt. szabillyar
szerint alkalmas okirat bemutat6sa alzpi6n.
Szerz6d6 Felek tudomisul veszik, hogy a szen6d6.ses kapcsolat fenn6ll6sa alatt az azonosiths
sor6n megadott adatokban, illetve amennyiben nem sajit nevrikb en i6nak eI az igylet sotin, a
t6nyleges tulajdonos adatatban bekovetkezett valtozisr6l a tudom6sszerz6.st6I szimitott 5 ("0
napon beltil kotelesek az okiratszerkeszt6 tigl'v6det ir6sban 6tesiteni.

Felek jelen szerz6d6.s al6u6sival kifejezettenhozzijilnlnak ahhoz, hogy igyv€d az
Elad6 6s Vev6 szem6lyi adatait tartaknaz6 okm6nyaikr6l fdnym6solatot k6szitsen, 6s adataikat
Szerz6d,6

kezelje.

informici6s onrendelkez6si jog6l 6s ^z
^z
informici6szabadsigr6l sz6l6 201,1.6vi CXII. torv6ny rendelkezdsei alapiin,l<tzfu6lag a ielen
Szen6dS Felek adatait tig1,'v6d

Szerz6d6shez kapcsol6d6 megbiz6s 6.s a Pmt-ben foglalt kotelezetts6ge teliesit6se 6rdek6ben
kezelheti.
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9.4. Ha jelen Szerz6d6.s valamely

r6.sze 6rv6nytelen v^gy azzi v6lik, v^gy valamely
rendelkez6se a tovibbiakban nem alkalmazhat6, jelen Szerz6d6s egy6b rendelkez6sei tovibbra
is teljes hatilllyal birnak, kiv6ve, ha az 6.w6.nytelen vagy 6rv6nytelenn6 v6lt ftsz n6lktil a Felek a
jelen Szerz6d6st nem kotott6k volna meg, 6s az lnntett r6sz megfelel6en nem m6dosithat6.
Jelen Szerz6d6.s csak ir6sban, a Felek egybehangz6 akantival m6dosithat6.

9.5.

Egy6b nyilatkozatok

Mind az Blad6, mind pedig a Vev6 a jelen Szerz6d6sben megjelolt k6pvisel6i felel6ss6giik
tudat6ban egybehangz6an kijelentik, hogy e Szerz6d6s megkot6sekor on6ll6 c6.gegyz6.si
(alirtrilsi) j o go ults 6guk fe n n6ll, k6pvi eleti j o gkorik ko rl6to zv a ninc s.
s

s

Vev6 nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonr6l sz6I6
1. pontja szerint iltl|thatonak min6siil6 szervezet.

201,1,.

6vi CXCU. torv6ny 3. S (1) bekezd6s

Elad6 kijelenti, hogy az Ingadan eladS,shra vonatkoz6 P6ly6zatt elifuils lebonyolit6sa minden
tekintetb en szab 6ly sz er6en tort6nt.
Elad6 6s Vev6 kijelenti, hogy Magyarorszhgonbejegyzett gazdashgitlrsas6g,igy az elidegenit6st,
tula j do n s z e n 6.st i o gs z ab 6ly i re n de lke z 6 s n e m ko rl6to z z a, ille tve nem akadilly o z z a.
Felek kijelentik, hogy a jelen Szetz6d6s megkot6s6nek torv6nyes akad|lya nincsen.

Vev5 c6gkivonata 6s c6gjegyz6sre jogosultj6nak alimilsi cimp6ld6nya a jelen szerz6d|s 4. szim:iu
Mell6klet6t k6pezi

9.6.

A jelen Szerz6d6.s kilenc (9) eredeti p6ldinyban k6sziilt, amelyb6l n6gy (a) etedeti p6ld6ny
az Elad6t, kett6 (2) eredeti p6ldiny a Vev6t, ket Q) eredeti p6ld6ny a Budapest F5v6ros
Korm6nyhivatalaXl. Keriileti Hivatal|t, -ig.gy (1) eredeti p6ld6ny okiratszerkeszt6 ri$rv6det
illeti meg.

A

mell6kletek a jelen Szerz6d6s r6sz6t k6pezik, azzal, hogy azokat ftzikatlag a szetz6d6ses
p6ld6nyokhoz nem csatolj6k hozz6.
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Ellenjegyz6 iigy'v6d tanrisitja, hogy jelen Ad6sv6teli Szerz6d€s a Felek kinyilv6nitott akaratilnak

6s a

iogszab6lyoknak megfelel, tovibb6,
okfuatszerkeszt6 rigyv6d el6tt keriilt sor.

hogy az Ad6sv6teli Szerz6d6s aliltisfua

Budapest, 2017. szeptember 28.

Mell6kletek:

l.
2.
3.
4.

sz. melldklet:

tulajdoni lap

sz. mell6klet: Bejegyzdsi Engeddly minta

sz. mell6klet: B6rl6ti szerz<idds + felmondasa m6solatban
sz. mell6klet:

allir6si cimpdldrlmy

GEOS Proiect
k6pv.:

Jelen szen6d6.st

ellenjegy z em Budap
-.Uar,

Biczi 6s Turi
dr. Turi
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