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ALAPÍTÓI HATÁROZAT
A

Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zártkőrűen Működő Részvénytársaság
(székhelY: 1095 Budapest, Bajor Gizi park 1., képviseli: Vidnyánszky Attila vez&ígazgatő),
mint a DérynéMűvészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1131

Budapest, Reitter Ferenc vtca I32., a továbbiakban: Tarsaság) tulajdonosa (a továbbiakban:
Alapító) az alábbi

Alapítói Határozatot
hozza:

I/2021. sz. Alapitői Határ ozat

Alapító - a felügyelőbizottság 1l202I. (I. 19.) sz.haíározatára figyelemmel- jóváhagyja, hogy
a Társaság az alábbi ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződéseket a mellékletek szerinti
tartalommal megkösse:

1,

Budapest, XIIL kerület, belterület26449l0lAllI4helyrajzi számű,természetben a 1 131
Budapest, Keszkerrő utca 16-18. szám alatti ingatlanon, annak 4. emeletén, 8. ajtószám
alatt taláIható, összesen 48 m2 alapterületű ingatlan (lakás)

2.

Budapest, XIII. keriilet, belterület2644910lAl92helyrajzi számű, alakőház alaprajzán
92. sorszámmal jelölt, természetben a 1l31 Budapest, Keszkenő utca 16-18. számalatti
ingatlanon, annak 3. emeletén , 12. ajtőszám alatttalálhatő, összesen 94,04 m2 (+ 12,49
m2 terasz) alapterületű ingatlan (lakás)

3.

Budapest XIII. kerület, belterület 2644910lAl1 helyrajzí számű, alakőház alaprajzán l.
sorszámmal jelölt, 1. emeleten P01 jelű, összesen 39 db gépkocsi-beálló helyiségből

álló, összesen 975,64 m2 alapterületű teremgarázs 1/39 tulajdoni illetősége, amely az
F-01 jellel meghatározott gépkocsi-beálló lrelyrrek felel meg, természetberr a 113l
Budapest, Keszkenő utca 1 8., földszint alatttalálható gépkocsibeálló

4.

Budapest XIII. kerület, beltertileí 2644910lAlI helyrajzi számú, alakőház aIaprajzán l.
sorszámmal jelölt, 1. emeleten P01 jelű, összesen 39 db gépkocsi-beálló helyiségből

álló, összesen 975,64 m2 alapterületű teremgarázs Il39 tulajdoni illetősége, amely az
F-38 jellel meghatározott gépkocsi-beálló helynek felel meg, természetben a 1131
Budapest, Keszkenő utca 1 8 ., foldszin t alatt találhatő gépkocsibeálló

5.

Budapest XIII. kerület, belterület 2644910lAl21 helyrajzi számú, a lakőház alaprajzán
21 . sorszámmal jelölt, 1 . emeleten P02 jelű, összesen 24 db gépkocsi-beálló helyiségből
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álló, összes en7 5I,52 m2 a\apterületűr terem garázs Il24 tulajdoni illetőség e, amely azl02 jellel meghatározott gépkocsi-beálló helynek felel meg, természetben a 1131
Budapest, Keszkenő utca 18., 1. emelet alatt található gépkocsibeálló

Alapító utasítja a Társaság igyvezetőjét, hogy az Alapítói határozatban foglaltaknak
megfelelően a szerződéssel kapcsolatos intézkedéséttegye meg.

Kelt: Budapest,2027. január 2l.

'seli:

Vidnyánszky Attila
Nemzeti szinház
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INGATLAN aOÁSVBTBLI SZERZŐDES
]!1,3j6tt e.gln"áqft/Kárpáti Péter sz. Kátpáti Pétet (szü1.: Székesfehénár, 1955.05.03 , art.: Takács Gjzella,
szem, szán': 1-5505030060, adóazor-rosító 1eI:8322633831, szernél;,i ig. szárn: 9726743Á, lalrcímkártya
száma,
168466 lIL rnag1,ar állarnpolgár, tulajdonr lrárrl,ad. '/z, 1,1,1,2 Budapest, Bils utca 1,4. számalattr lakos, mint
Ela<ló,
nrrrel1,

ir KárolYi Sarolta sz. Kátolyi Sarolta

(sztil.: Tapolca, 1955.01,19, arr,: Nádasi Erzsébet, szem. szám..2_
5501197095, adóazorrosító jel: 8321594581 szemó1l,i ig, szám: 034O27BE, lakcímkártya száltlL..526113 I<]lnagyar állarnpolgár, tr:lajdoni hán5,x]. 17, , 1112 Budapest, Bu-s tttca 1,4. szám a],attt lakos, mirrt Eladó, a
tor,ábbialrban eglütteserr: Eladók,

Nonprofit Korlátolt FelelősségííTársaság (székirely: 1131 Budapest, Reitter
cógjeglrz{]32árn: 01 09 351845, adőszám: 272B19O7 -2-41, statrsztlkar számjel: 272elg07 _9002|jre
572-01 , kéPr.iseJi: I{is Don-ronkos Márk, ügtn,ezető), rnint Ver,ó, a tor,ábbiakban: Vevő,
nti.rré,rlÓl Déryrré MŰvészeti

nc utca

cg)lr-rttcserr:

1,32,,

Szerződő Felek

rtb:ib'/l a/u/ittltt rupttn ól helyen

1./ Á2021.

jar-rr,iár 14.

fclrtnevezett

aialábbi

fe/tétc/ck tne/htt;

napjár S000001/t3576/2021rrregrendelési

számon lekért tulajdoni lap tanúsága szerint

Eladók tulajdonát képezi 1/2 - 1/2 ttrlajdoni atányban a Budapest XIII. Ker. belterületi

0 / A/ 11,4 htsz, alatt fe lvett, 48 m2 alaptedleíi, 2 egész szobáb óI álló
,,lakál' megnevezésű, terrnészetbe n
1131 BuclaPest, XIIL i{cr., I{cszkerró utca 16-18, 4. emeiet 8. ajtószám alattr uigatlan z hozzá tartozó
864/100000 cszt-nei hán;,xd6|n1 és az alapitó okir-at szerint hozzátattoző mellókhelyiségekliel.

26449 /

a

.\ tr,rlajclonl lall terlret \.zgy elintézettlcn széljeglet ncm tartaknaz.

liladók lrllelentllr, lrog1, 2 tulajclorrr lap viLltozatlan taítalmú,az ingatIarl tulalcloni tllctőségét a tr,rlajdoni

1ap

bcszerzésétkör'etően sernmilyen jogcínren nem teíheltélrme$, azon senkilek, semrnilyerr
;o§címcrr olyan jogot
nem engecltcli, arnel;,a \/evő tulnjdotlszerzésétakadált,ozná,korlátozrrá vag1, klzárná. Szerzaia Felek az ir.gaúr.
adataibarl valÓ esetleges e]térésekórt az olrrratot szerliesztő iiglr,éd felelősségét l<lzátlák.

2,/

Ij,lad,Ó]< ezcntre] cladják örökre
és t,isszatoltlratatlarlul, szavatosság tcrlre rncllett, teljeserr tehermentesen
fcnttret e zctt Ver,ó tészórc az 1, porrtbarr megjelölt ingatlant, a kölcsönósen
laalkudott

42.400.000. - F t, azaz Neglruerrkettőnrillió-négy

százezet fotit.rt

r,étclárért,

]lcleli kölcsönöserr

és eg),behangzóan krjelentrk, bogy a r,ételárat az l1ándékozás szándéka riélkül, kölcsönös
e8),ctértéssel állapítottálr meg, íg1, a Pt}<, ó:98, § alapján a Felek tárg5ri 37rrr5dés r.orratkozásában a feltőnő

értékaránytaianság szabál),ainak al]<alrnazását klfejezetten kizárják, tárgyi szerzőclés megtámadásának jogfuőI

értékarán),talanság círrren jelen szerződés aláír,ásár.al egyidejűleg ]cmondarrak,

3./ Yc:'Ő az

ir-rgatlant jclen szcrzódésben ír,t feltétclekl<el és véte]árért, az áItala rnegtekintett és nenr kifogásoit
állapotábarr ezenr. el rnegllg57 j oh, rr-t56.,rr, hog1, 2261, 1/1 ttrtajdoni arányban tulajdonjogo t szeíez.

4./ Yevő a
legkésőbb
nel,Ón 1ór,ő,

42.400.000.- Ft, azaz Negl,verrkettőmillió-négyszázezet forint összeget
febttlát 22, napiáig írzet nTcg Eladólr részére,l]ladók álta1 megjelölt l(árpáti Péter Elacló
Takarékbank Zrt Banknál vezctett, 18203332-01194196-10010012 számú barrlrszámlájára.
tclje s r.étclárat, tehát a

2021,,

]llaciólr e körberl liijelentrk, lrogv cgvrlrással tulajdonr rlletóségük atányába ejszárr.olrrak. I(árolyi Sarolta L,ladó
kijeicnu tor,ábbir azt is, ho81,a 4,/ pontbarr foglalt tcl.;esítést a saját kezéhez törtólró teljesítésnek isnrer-i el.
]]laci<ik liotclesc]< a t-erlri áttrta]ás

rlegtörtént&ő1 az elláró ügln,édet lraladélttalanul

c-llail cínrrc küldött lcr,éllcl tájélioztatni,

a harcikorra_c_s@bl:kpart4el:9.Ir__r.:

5./ Szerződő Felek rnegállapodnali, lrogv az adásr,étel a telies vételár rnegíizetéséiga tulaidoniog
bejcgl,zésének fiiggőben tattásával jörr létre, ig5,Szerződő Fclek a íöl<JlrivataLi eljárás megrndításával
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e$,ideJűleg kértt, hogy a T. Földlrrvata1, az Inyw.47lt\. § (1) bekezdés b) pontja alapjvn szír,e skcdjcn tüggőben
tartani a tulajdonjog belegyzéséta tulaldonjog bejeg1,2{5i engedé\, megadásáig, legfellebb a jelen szerzőclés

földhivata]i érkeztetésétkövető hat hónap időtartamrg,

6./ Eradők 1c|en szerződés aláaásával kötelezettséget vállal arra, 1rogy amcnnyiben Ver,Ő a résztrkre a t.eljcs
r,ótelárat rnaradéktalanul megfizette, akkor feltétlenül és visszavonlratatlarrul vevő részéremegacljálr írásbeü
hozzájáruIő nyjlatkozarukat (lejeglzési engeclé\), amcll,bgn b,ozzálártll, hogl, az aclásr,étel t.átgyát képező
rngatlanra

a

tulajdonjog a<lásvétel jogcímén,Vevő javáta 1/1 tulajdoni arárryban az

irrgatlar-r-

nyilvárrtartásba bejegyzésre kerülj ön.
Szerzőc)ő Felek lafejezctten kérik a2016, évi CL. tön,én}, 1Xh.) SS. § (1) és (3) bekezdésére íig1,6|gmme1, hogy a
földlrivataü határozatot az illetékes fóldlrivatal számukra közr.etlenul kózbesítse.

7,/ Szenődő Felek egyezőerr rögzítik, lrogy Eladók jelen okllat a|ákásával eglidejűleg a ó./ pontbarl részleteze tt
ttrlajdonjog átruházó nyilatkozataikat (bejegyzési engeclóh) az o\<tatszerliesztő ügyvéclnéliigl.r,édr 1etétbe

1relyezik. Szerzőclő ljelek megállapodnak abban, 1rog1, a lctótbő1 a trrlajdonlog itttubázó n)lilatkozatokat (bejegyzósi
engedóly) a letétkezeló iig1,1,éd az Elaciók álta1 írásban igazolt telles r,étclár rncgílzetésévelcgyrclcjűleg jogosr,rlt és
es,ben köteles az illetékes földlrivatallroz berrl,irjlnfi. Elaclól, e lrörbcn kötelczcttséget vállalrrali atta, hog1, a

vételár maradéktalan mcgítzetésénektényéról okiratszerkcsztó üg;nédet halacléktalarrul tálékoztarlák, Fclek e
körben cgyezően rogzíuk, l-rog;, a661r.r,iben Eladók a ferrtr tájékoztatási kötclczettségüknek trem tesznek elcget.
úgy Vevő is jogosult a teljes vételár nregFrzetésérő1 okjlatszerltesztő üglr,éclet tájékoztatrri és okilatszerkcsztő
üglwéd a Ver,ő igazolása alap)án is jogosr_rlt, valamint köteles a bejeg1l2{5i engedé\.eket az illetókcs földlrrvataliroz
berryujtani. Szel:ződő Fclek fellratalnazzák okiratszerkesztó ügl.édet, 1rog1, a fenü feltételelr valarnell,ikérrck
teljesülését követó kettő munkarrapon beiü1 a bejeg1,2{5i engedéll,t az illetékes foidlrivatalhoz nyúrjtsa be.

8,/ Szerződő F'elek kljelentilr, hogy Vevő a teljes vételár kifizetésévelegyidejííleg velreti birtokba az
ingatlant és a biltokba lépéstőlkezdődóen jogosult annalr luzárólagos használatáta és hasznosítására, i]lctve attó1
kezdve kötelcs az lngatlannal kapcsolatos terlrek visclésére,

b.) Eladók kötelezettséget r,állalnak arra,

hogy- legkésőbb a bi_t,to]<baaclás iclőpontjában az irrgatlarr más által rrerr,
iakott vagy lrasznált, kiürített áliaporu legyerr. Eladók c körben 1rifejeze tten is szavatosságot vállalnak arra, lrogy a
birtokbaadás rdópontjában az iil-'ga,t|anon másnak olyan joga vag),, követelósc ncm á11 f'enrr, arne\l \,rgy6 butokba
lépésétkorlátozná vagy kjzárná,

c.) Eladók kötelesek az ingatlan birtokbaadásának iclőponrláta az ingatlatrba tnir-rdcn igazgatásrendészetilcg
bejelentkezett személ;lt kijelenterri, il]efve amennyiben az ingatlant jogr szernóly hasznáIla széi<lrell,kérrt,
telephe\,ként va8)/ fióktelepliént, úg;, az ezel1 jogcímck törlésérc u,ányuió cógbírósági vagy tönrényszélű
.,,áltozásbejegyzési cljáús eredrrrénves 1efoI;,tatása étdelrében intézkeclrrj..

d.) Vevő

a

blltolóa lépésnapjátóIl<ezdődően

éIvezt az ingatlarr haszllait ós visclr a másra át ncnr hárítlrató kátait

és terlreit.
e.) A birtokbaac]áskor a felek külörr jegyzőkönyvberr

rögzítik a közműórák állását,i_llerve a teljes vételár krfize tését
köl,etően a felek lrözösen játnak el a közrlríivek előtt az áaús intézésetárg1,{§21. A felvett jegyzőkönyvben
rögzitett nétőóra á]]ás előtu h,asznáIatra visszavezethető, vagy azzal kapcsolatosan a szolgáltató vagy az áItala
megbízott szervezet álta1 felmertilő bárnrrlyerr követelés vag, igény az í)ladókat, a rögzített lnérőállás utárri
fogyasztás csetén á Vevőt terheü, aki köteles ellárru annak rendezésóbcrr. Vel,ő a tulajdonjog bejegyző
nyi_latkozatta1 maga is jogosult a közművek elótt eijárni, íg}, az átkás ilycn órtclcnrben kötelezcttséget ngrn tó az
Eladókra, csupárr együttműködési kötelezettsóg tetlrelr őket. Ver,ó vállalja, lrog1, a brrtokbaadás napjától szárrrított
15 (ttzenöt) munkanaporr beltil a métőőták ádrása érclekében a közművckrrél eljár ós a szolgáltatói szerzőcléselret
nregköti. Felek a mérőőúk állását és a mér,őórák,l.alam,rnt plornbák átadáskori állapotitt fénylrópfelr,ételekkcl
rögzíuk.
f.) Vevó az Ágatlant megtekintett és megismert állapotban vásárolja mcg. 1iladók a blrtokbaaclásig köteleselr az
ingatlan rnegtekirrtéskori állapotát fcnntartani abból a célbói, 1rogy a Yevő lz ingatlant abban az állapotban annak fclszcreléscivel, beépített berendezéseive1 és tartozéi<aival együtt - vásárolja meg.

Eladók szavatosságot vállalrrak, hogy

információkbói minden szükségcs

az, rngatlan állagála

el semmilyen olyan szátnára ismert tényt, 2dn1o1, va8)I

és állapotára von,Ltlrozóan a

tenciel]<ezésére álló

Ver,ő részéte megadtak, enrrck során rlen' hallgattak
köíülméllvt, amely a Vevó rulajdonszerzését, r,ag1, a r,étellrr

és indokolt tájékoztatást a
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kiala]Ítására irálryulÓ nyrlatkozatát befolyásollratta, r,alamint biztosította \/evő rószére az jn*^tla, * Vevó igénye
esetón akár szakér-tóvel történő - rnegviz.gálásárrak lelretóségét is. Vevó ezen tálékoztatást Údomásul
veszi

Szetzőclő Felelr lirjelentrt, 1rog1,22 ingatlan tartozékát képezi n),'l]ászfuők,burkolatok, meglévő fűtési rendszerek,
szantterek, tor,ábbá runder-r közüzemi szolgáltatás igérrl,bgy[16]61rez szr-ikséges eszköz, éJ azok a jelen szetződés
2. / p ontlábal rrreglratározott vótelár el]crrértékébebiszámítanak.

Felek rÖgzítrli, hog], közLizemj szolgáltatás igénybevételélrezszükséges eszközökrrek

kel1 tekirrteni azok

YezetéSéhez (l,'ezetókek,_csör,ek, stb.), kapcsolására (kapcsolók, elzárók,itb.) továbbá fogyasztók csatlalrozását
biztosítÓ_ (Például dugaljak) eszlrözöket. Szabadon álló vezeték, mely ,rem rendelkeziÉ
1egalább megfelelő
lczárással (leleértr,e példáu1 villanyfoglalatokat) az ingatlarr átadásakor nem lehet.

Eladók krjelcntik, 1rog' jogszabá\,lr^r. foglalt tájélroztatási kötelezettségüknek eleget tettek, szavatol1ák,hogy az
irrgatlant az cl:'árhatő gondossággal áa,izsgálta és az ingatlanrrak rudomása szerinirejtett lribája nrncs.

g.) t\z irrgatlan butokbaadása során ]]1adók gondoskodnak az egyértelműcn lrulladéknak tekrnthető arryagok
elszá]-lításáró1, I-Ir.rllaclélinak telrirrtlrető, rneiy cr]edcti rencleltetésében tovább

nem használlrató,

h,) Eladók kÖteleseli a brrtokbaaclás időpontjáraazingatlant kiüríteni és kitakarítani. Vevő jogosult azlngatlan
birtokbaadása elÓtu ésszerííidőn belül az ]:,lac]ók jclerr pont szerirrú köteiezettség.it r-,.t teljesítéséről
megglrŐZŐdni,

l\ biltokbaadás

rrapján az ilrgatlanban tnaradt urgóságokkal a Vevő szabadon renclelkezlret.

9,/ Felck rrregállapodnak abban, lrogy amennl,iben ]]laclók a teljes r,ételár kiírzetésér,e|cgyidejűleg az|ngatlant
rrcrn nrcljirk n-rás által nenr lalrottarl vag1, használtan teljes egészóben Vevó birtokába adá, úgy Vevő jogosult

]]ladólrtól lréseclc]rni kötbért követelni azzal,hog1, Eladólr mulc]er, kóseclelemben tölröft
I]t, itzaz ötezcr íorint kötbérösszeg rnegízctésérekötclesek.

nap utá; naponta í.000-

10,/ Eladók feltét]err szarlatosságot r,ál]alrrak az aclásr,étei tfug5,i1 képező ingatlan per-, telrer-, és
igén;'rnentességéért.T(ljele nuk tor,ábbá, bogy az irrgatlant senrrniféiéolyzrnÍ.özüzerrlT ai1, itl.t"t és egl,é| 6\,2n,
az tngatlarr-rrr,'ilr'árrtartásba bejegyzésrc lrern köteles tartozás sem terhelr, arne1l,é11 ők az ingatla.rű UarÁ"ry,
l-ralrl.adik szcrr-róil,neli felelrri tartozrrának. r\z esctleges tartozások a vételáíbó1 lel,onhatók.

1L/ Szatződő lrelck

krjelcnuk, 1rog1, jelerr jogLig1,lettel kapcsolatos adó- és rllctékszabá\,okat ismertk. r\z
adónl,ilnl]i62at jelen s,zetződés nreüéldetét kópezi.
12,/ Szetzőc|ő felck a szctződés aláításáyal rudomásul l,eszik az alábbiakat:
a.) ,\z cljár'Ó üglr,éd tálél<oztatla az érirrtetteket, hogy a szerzőc]ésberr megadott személl,es adataikat
/allr,tt/,;.tp

jogcűnórr

b.) ,\
rr.

.rie.ryőrlét

ke ze Ii.

szerrrél),es adatok cínlzettjet:
r"lnkaváIlalói ós aclatfcldolgozói.

az clláró ii$.r,éd és az iigrfélluszolgálással kapcsolatos

felar]atokat el]átó

c.) r\ szcnrélyes adatoli tátolirsárlak időtartanra: a szerződés ellenjeg1,2{56t kövctő 10 ér., Á szemé\,65 adatok
aclatfelclo1gozásra, átadzisra lterü]nek ingatlair-r-rl,i]l,árrtartásbarr tároIt aclatoli áwezetése céllábó1 az rlletékes
szalrrgazgatási szervekrrelr, adőzás cóijából a Ne tr. ze ú Adó- és VárnlrivataLrak, postázás szál\tás céIjál ,ól a N,Iagyar
Poslának, illetve a rllegbízcltt frrtárszolgálatrlalr. .r\z éíintettekaclatkezeléssel kapcsolatos jogatt az irrfotmáóiós
önlcnclclkezósi jogról ós az tnfornációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a ro.Úbbiakbarr Infotv.)
sz,abáIyc:zz,a. Jclerr szerződést szcrkesztííés ellelrjeE,zőűg5ly{f, kljelerrt], hogl,megfelel a GDPlt előílásarrrak, á
szcrrról;,es aclatok kczelése sotán az. elíjílásoknakmegfelelőerr jár c1,

d.) Sz,etzőclő felek

a jelen adásr,éteLt szetződés alánásával lrijelcntrlr, lrogy a fenti információkat és tájékoztatást
r.cttéli, a felrt nrcgadott személyes adataikat, a ferrtiekben Áeglelölt célúkezeléséhez önkétlteserr,
nrirlc]cn lrtils ő be fo\,ás rrélktil beleegyezésr,ike t ad álr.
tuc]orr-rásr,rl

j

t3./ a,) Szctz(1dő l:rclcli biintctőjogi fclclőssógiik

tudatábarr kilelenttlr, hogy Elaciók cselckr,őképcs, r,ragykorú
állampolgárol,, míg Vevő a Fór,árosi Tölvérryszék által rrl,ill,jnlaított mag)/ar 1ronos gazclavág társáiág és
ingatlarlszerzési, lLlcn,c elrdegenítésr jogrrl<at;ogszabá11,, \,agy hatós;g1 határozat nem korláázza, toi,ábbá Vévő
kijelcnti, lrog1' kópcs a az aclásvétch szerz(><]ésbcrr loglaltakat teljesíteni, nerrr áll csócl- l,agy felszárnolási eljátás,
r,égelszrln-ro]ás alatt, ter,élien),só8ét netn függesztették fe1 l,ag), ter,ókerr},sé8ét lratóság vagy bír-óság nem
fiirrge sztettc fcl, hatvan napr-rál rógebberr 1ejárt escdékességííköztartozással nem renclelkezil<.
lTlagyal,

olclal 4 / 4

b.) Az ingatlarr tulajclonlogának Vevőre törtérrő átszáIlásáig a ilclek kötcleseli egyrnást értesítenimindcr-r olvan
jeíentős tényrő1 és kárűhénl,rő1, amely a Ver,ői társaság 2n\r2g1 helyzctéíe\,2g\r az Eladők rrrgatlar. i-rányaclra nózve
kedvezőtlen hatással lcnne,
c.) Vevó e körben kéri az tlletékes föidhivatalt, hogy az Inytv.37. § (3a) és (3b) bekezdései alapjánkezdemén5'e77e,
a cégkivonatának, valamint a képvrseletében eljáró üglvezetője aláírási címpéldánl,ának e]ektronikus Úton tortérrő
bekérését,mivel Vevó képviselólének alákási címpéidánya a cégbíróságiroz ben;újtásra került.

14,1 Ajelen a<lásvéteü szerzőclésben nem szabáI5,o7o11kérdésekben a Polgári'förr,én),kön).vről
V. törvény (P tlt.) vo rratlio z ó rerrdclke z és ei az ilányaclók.
15,

/

szŐIÓ 201,3, évi

Szerzőcló F-elek tudomásu1 veszil(, hogy- azorrosításukra a szcmé\,i igazolr.ánr.uk, 1alicírnkártl'ájuk,

a<lókártyájuk aclatainak eg)reztetése az 54l2007.@IL21,) Ifu\í, rendclet 3.§-ában valamjnt a 20l]. ér'i LliI.
tön ényten előírt kötelezettségck körébe tartozó feladatok teljesítéscérdekóben a NIagyat Üglwédi I(amara teljes
ülésének1/2011 . (07. 10.) szabáIyzata alaplán megkövetelt rnódon rnegtörtént.

Szerződő Fe 1ek jclcn okirat megszcrke sztósével és elle njegyzósével, majd az azt |<ö:,ető föld} ivataÜ és eg'[!
lrivatali eljárással dt. Harci_Kovács l(olos iiglwédet (7624Pécs,I{odály Zo\tán utca 26, fsz,t, 3,, PÓcsi Ügryódi
I(atnata, kamarai azonosító: 36071977, harcikovacs.kolos@lrarctko\Iacs.com) +3620l886,4667) bi:zZ,ák trreg, és
eg),ben meglrataLtnazzák, hog} oktratszerkesztó üglwéd a fölc'llrivata[ cljárás során az iig.r,édi tevékerrysógről
szó|ó 2011 . évi LXX\/III. tön énl ben foglalt jogkörrel őket képviselje . Okiratszerlre sztó ugt.r,ód
^
meglrataLmazást jelen o1draton tett aláír,ásával clfogadja. Okil,atszeíkesztó r,iglr.{6] kLjclenÚ, hogy az olalatot és
i!
Ire]ek aláír,ását az Utrv. 43. §-a alaplán ellenjegyezte.
16.

l

O1dratszerkesztő

ügyvéd e körberr tálékoztatla a lrelelret, hog1, jclen szet7,ődós lapjait irg1, fűzte össze, 1rogy azt

állagsérelem nélkül ne lelressen megborrtaru, atnelyre tekrntettel az Útr, 43. § (4) bckezclése alapján jelen
szetződést a Felek az r_rtolsó oldalorr írják aIá és a Felelr alátását az okiratszerkesztő iigrwéd az trtolsó olclalorr
cllcnicgl,zi.

Jelet adátuételi sryryődű 7 (hét) ercdeti példáryban kés7lih, uelet S7eryődí l1ebk áto/uatát és irlehne7él,íkb'uaíően, ntnt
akaratukkal ntildenben ruegeglelő4 saláíke{i/eg

he llbcnhagyólagh,tak

a/á.

I(elr Budapes í.2lJ2l,jarruár,2l, nnpján

I(árpáti Pótcr

Eladó

I(árolyi Sarolt.a

Eladó

Dé5,né Művészcti Nonprol1t
I(orlátolt Felelősségű Társaság

Vevő

(I(épv,: l{is Dornonkos N,Iárk,
ügl,r,,czctő)

Szerkesztettem és elleni egyezem Budape sten, 2021,, 1anuát 21, nap j án:

Dr, Harcr-I{ol,ács

1(o1os

ügywéci

(kamarai azonosító: 3607 I91 1)

_1INGATLAN aoÁsvBrB Ll sZE
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ane\, lótrejött egrrEqzlol

FuNolwpt
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INGATlÁNH^szNosíró Kpr.

(r-oviclítctt cégrrér.: lrundarvel] I(ft,, Cg. 01-09 161134. adószárrr: 10769591-2,43, széklrc\,: 1181 Buclapest, Rer.iczky
G)'ula utca 9-11., statiszlilrai szirmjcl; 107ó9591-óB10-113-01, képviseü: Tótlr Gábot iigl.vezető) tol,ábbiakbarr: Eladó

rnásrészrő1

DBnvNB Mű,BszBTt NoNpRoFIT KonlÁror-t FBrBrőssBcű TÁnsasÁc
(Övidített cégrrér,: DÓrvrlé Nonp|ofit IÍt., Cg.01-09-3518,15, adószárn: 21281gO7-2-41, széklrely: 1131 Budapest,
]icitter l]er-errc lrtca 132., statjsztrkai szlunje]: 2'7281907 9002-572-01, képviseli: I(ts Domonkos N{árk Liglr.ezető)
tor,ábbialrbarr: Vevő
\rel,ő a tor,ábbiakban egviitteserr; ,,Fetek" lzlg1l §li163};l1kük,,Fél''- között
alábbi fcltételek szerilrt:
]:)],.rdri ós

1.

ttz alulírott

napon és helyen, az

ErózlrnNvBx

JllaclÓ saját berirlrázásbarr a jelcn szerződés rnellékletétképező, a \/er,ő álta1 megrsrnert és elfogadott á]talános
rrríísz',Ür leításban (,,Epiilet N,Iiiszalri Leírás") foglalt rnűszakr iartalornnak és kivitelezósének mirrőségében lényegében
nregíelelíÍ,elsődlegcscrr |akőház (,,Lakóépület" l,agy ,,Társaslrziz") funkciójíl épület felépítésétvalósította Áeg a
Btrdapest Főr,álos XIIL lieriiletr Polgárrnesteri Ijivatal Epítésiigl,iOsztá\, Y / $-I2/201l siámu és aY 53-17
/
/2óű
szárnírórtesítésalapjárr2017,nárcius27.napjátjogerőteernelkedettépítésiengedélyealapján,

;\

Bttdapest Főr,áros l(orrnár-rl4rivatala Építéstigi,iés Öröksógvédelnri Főosztá\, BP /2607 /00046-8/2020.
tigyiratszámŰHatározatávalaY/53-12/2017 számű építésiengedély alaplán n-regvalósult, - rnely 53 db lakást, 1
dll

keres]<ecielrl-ri iizletl"rc\,rséget, a [ölclszirrtelr 39 fórőhe]t,cs és az első etneleterr 24 féróhe\,es teremgatázst (önálló
rcr-rde]tctési cgl,sógeket), t,alal,nint 1 db szerné\,íeh,onó berendezést tartalmaz
- a haszná|atbavételi engedélyt
rnegadta, rlrcl1l h21321Álatbavételi errgedély 2020, mfucíus 20. napján véglegessé vált,

lrclck rögzítik, hogv a jelcn szerződós rrreglrötésekor a Telkerr a Lakóópület fclópítése megvalósult, a Társaslráz

bcjegl,zóse az illetékcs földlrivatal

350139/2020 irgJ,ir-atszlirrrír |latátozata alapján megtörtérrt.

:\ \1evő lltltlnlkor'r., lrogt, a csatolt Társaslrázi _-\lapító Okilatot rnegismerte és magára rrézve kötelezótlek isnrerr el,
rryilatkozik, lro3x, x 1rlrt,rPbar,ételtŐl lrczclŐclően lr 'l'ársashzizi "-\lapító Okirtrta r-errclelkezései szednt íog eljárni,

és

\ier'Ő je]err szerzőclóst az tr,lac]Ó uiltal rerrdelkezésére bocs/rtott ós jelerr szetződés mellókletét képez,ő 'fársaslrázi
.\laPÍtó Okirat, rrrűszaki lcír'ások, alaprajzok ós l Szervezeti és i\IíiköclésiSzabál),zat teljeskör.íi isrne1etéberi köu meg.
l \Ier'Ő 1rijelenri, 1rog1' n jeletl szetződés rnellékletétkópező ós r-endeikezésére bocsátott valamenn],t clokumentLrmát
áttanltlmrir-rt,o zt^,
1clen szerződés aláírásáva1 elfogad ja,
^7,okat

2.

Az alÁsvBTEL TÁRGyÁ

2.1 Felek röszítik, hogv Eladó kizárólagos tulajdor-rát l<épezi a jelen adásvétels, szetzőc]és
irrgatIan:

tárg1,..i1

képező alábbi

1,)

BudaPe st XIII. Ker. belterület 2644910/4/92 htsz.: a Lakóház ilaptajzán" 92. sotszámmal" jelölt
lakás 1/1 tulajdoni illetősége, arrrel1, a 3, erncleterr clőtét, 2 rrzc, fürciőszoba, nappali-étkezó, korrylra,2 szoba,

gllrclrób lrell,is!g.k551 á1l, összcserr, 94,04 m2 nettó alapteriilettel (O'fÉK1, számú mcllék]et 88. porrtja
alailjlirr szárnított tcrLilct), a,hclzzil tzttíoző 12,19 m2 erkó]l},e1 (arncly az OTEK szedntj llcttó alapteniletbe nem szárnít
bcle), ,\z allletéthcz az egész, ir.gatlan vonatkozlrsá'ban 1.636/100.000 közös trrlajclorri illetőség tartozil<. Az albetét
fclmészetben a 1131 Budapest XIII. Ker,, Keszkenő utca 16-18. 3, ern.72. szárn a|ltt található (3-72. \akás). (a
k<jzlc]<edÓ,

tor.áblliakban: Lakás).

,\ Lalrás tor.zillbiakllan: Ingatlan,

2,2 lrelck lrirlktatrisa ,,tz el\cnjegyz,ő iigrl,ócl űszérő\ a Polgári Törvénykönlwről szóló 2073, évi V. törvény
(tovribbiakban: Ptk,) 5:38 § (2), l,alanrint l Ptk. 62'1,5 § (2) bekezdésére rrregtőrtérrt, me\, sze11nt az lrrgatlarr

tulajclotrszerzóséIlez az. adásvéteLi sz-ctződés rrregkötésórr túllnerrőcrr
bejegt,zóse és az IrTgatlarl birtokátrr_rlrrizása rs szi.ikséges.

a nrlajdorrjog ingatlarr-rryilválltartásba

13r.rclallcst, 2021.0 |.21.

]:i

\/cvíj

Iecl r'l

Fundau,cll Kft,
kóllv,

:'liith

Dérynó Nonprofit Kft.
képvlscii: i(js I)omrlrlkrls Níárk iigyvczetií

(i:'rbcll iigl,velzctó

Ellenjcgyzenr:
l)r:, 1'. Szabri.Járlos iigl,vécl (J]tlI{: 20-{08,
L3trclapcst, 2021 .01 ,21.

l(.\SZ:

3óOó99O3)

törtérrő

-22.3 Eladő trrlajdonjogát a TÁI(\RNET számítógépes földhivatali inforrnációs tetrclszer Űtlál, 2021 .01.21, , tllpjál az
okrratszerkesztő és ellenjegvző ngyvéd által lelír,ott ós szerwcrre melltett 8000004/.,,,,..../2021. rrregrerrclclési
szárn okon krválto tt rula j doni \app a| tgaz olja.
2.4 Felek rögzítik, lrogy a tulajcloni lap III. tészebejegyzést nem tartalrnaz.
3.

3.1

A Lakás

VBrBr-Án öSSZEGE, ANNÁK ESEDBKessEcn

vételáta bruttó 77.805.000,- Ft, azaz btuttó HetvenhétmilliÓ-nyolcszázÖtezer

forirrt (nettó

/.rllapotlira \.onatkozik és
74.100.000,- Ft * 5o/o ÍtFA, uzuz 3.705.000,- nt Án,A;, mg]y r.ótclár az Irrgatlar' kr.rlcsralrész
a szerzőclés aláírásakot hatlrlyos 1ogszabá\,olr szerllti általlrrros íorgalrni adó összegek alapján keriilt rrreghatátoz,ásrl

(Vételár).

3.2 Feiek megállapodnak, lro9, \rer.ő ieien szerződós szerirrt escdékes, 1rtr,rtallrs irtjlrn teljesíterrdŐ, Eiactó felé fenrr/rlló
vaiarnennyi flzetési kötelezettségét, jelen szerzódósben nreghatározott i-rat/iridóbcrl az a|ál>bj llarrkszlurrllrkra köteles
meglrzetni:

- A vételár nettó (,iFA taftalom néJtiiLi) összegét és a vételár mindenkoli, Iratlrlyos jogszabir\,olrnair
megfeleló méttékű ÁFA tattalmát egyaránt az lr,ladő Sberbank Magyatotszág Zt, álta1 r,ezetett
14100000-305 67 949 -02000001 számír barrkszámlájára,

3.3 Felek rőgzitk, lrogy a meglratározott általllnos forgalmi adó összegek a jelen sz.erzőc|és aláírásakor' l-ratá\,os
jogszabályok alapján kerültek rncglratlrtozásra. Amerrrrt,iberr a \'ételár teljes rrrcgírzetésóig a vol1atkozó jogszabá\'gft
módosulrrak, az jelen pont AF1\_ía vonatkozó rerrdelkezéseinek arrtornatrl<tls módostrlás/rt vorrja maga ut/.rn,
3.4 Fclek tögzítik, liog1, a Lakás lngatlantlak az Áf, tv. 259. § 13/A pontja szerillti összes lrasztros alapteriilet
defrníció alapján rneghatározott összes hasznos alapterülete rrem l-ralaclja meg a 150 nr2 terr-rletet, Felck rögzítik, l-rog1'
L\tíl\ jogosító hatós/rg engeclél1' r'óglcgcssó
a Lakás elsó rendcltetésszerű haszrrlrlatbar,étele megtörtónt, azorrbirn
^7
a
Lakás
a r.onatkozó jogszabá\,oft alapjil,n 5o/o
eI
2
év,
me11,113
íekintettel
válása és az órtékesítés között még netn telt
,,lFA krrlc. mellett, újépítésűlak/.rskér-rt keriil értékesítósre.

,\ Felek kölcsörrösen

és egvbelrar-rgzóan lujelentlk, hogy a \,étcláIat az alándé\<ozás szárrcléka nélliül, lrölcsöl-rös
egyetértéssel állapították meg, így a Ptk. ó:98. § (1) bekezdése alapján a felek tátgl,i 57"rr6rlós l,or-ratkozásábarr a
feltűrrő értékarlrnytalanság szabá\,airrak alkalrnazását lrifejezetten irrzrirják, tátgvi szerződés megtárnaclriszirrali joglrró1
értékaránytalarrság címerr a jelen szerződós alziírásáva1 egl,iclejíileg 1emonclanak.
3.5

3,6 Elacló az eseclékes \rételárrész (foglaló, vételár-előlcg, vóteiár rószletek, r,ételár-lrzitralék) \/er,ó

1rlta1 törtérrő

megítzetése esetén, azt követően, a tnegfizetctt \/óteláríész összegéról \/el,ő részére előlegszátnl/rt irllÍt la, rrre\,ct
\/evő rószére rrregküld. Eladó végszárnllrt a \rételár nraradéktalarr rlegFtzetésót kör,etóen a vonatkozó jogszlrblrl1,ok
álta1 meglratározott lratáridőbcrr ós módon állítja ki és kiilcli rncg \/evő rószórc,

3.7 Felek megirllapodrrak, 1rog1,- Vel.ó az adásvéteLi szetzóclésse1 kapcsolatbarr csetlegesetr felrrrcriiló b/rrnliiyetr
követelése tckrntetéberl a \/éte]árral, illetve arrnak e$,cs részeivel szernbetr nern éllret beszárnításr illetvc ler.olrl'rsr
joggal. \/evó bármely jogcímre alapított követelése tekrrrtetében a \'éteiár vonatkoz2'lsában se1l besz/.rmítási, serrr
pedig levonlrsi joggal rrern éllret.
3.8 \/er,ő a jelen aclásvéteLi szetződés aláiúsával egyidejiileg Eladó részérea teljes btuttó 77.805.000,- Ft, azaz
bfuttó Hetvenhétmillió-nyolcszázötezef fofint vételárat áttrtalás íltjírnmegírze ti.
3.9

A

vételár vagy annak bárme\, része akkor számit megftzetettnek, arnikor a fenü barrkszánlárL jóváitásta kerü1.

3.10 Eladó a fentj bankszámlára törtónő

teljesítést saját kezeilrez törtérlő teljcsítósnek rsrneri

e1.

3.11 Felek kölcsönösen kotelezik magukat, 1rogl,a jelen szetzőclós teljesülésc céljából cgyrnással eg].irttrniíkódr'ek
foldlúvataü iigvintézés sotán, a szükséges n),ilatkozatokat lratáridőberr megteszik.
4.

a

Az INGATLÁN ÁI-r-anoTe, KELLEKSzÁvATossÁG

dp jiktek
enelgt:likai jc/kruiőinck
értelméber-r ingatlnrl nrlajdonjog-átttrlráz/rs esetérr Eladó
köteles az rngatlan energetikai-tanírsítvárry elkészítésérőlgondo skodrri, és azt a szcftődés negkötését megelőzőer-r, cle
legkésóbb a szerződéskötésig a Vevőnek átáclni, Az errergetikar tar-rílsítvátly olvan ig"29|' okirat, nre\, tafiaknazztl it
1akásnak a külön jogszabá1;, szerintr szánútási módszetrel mcglratározott energetikai teljesítőképességót.

4.7 Ej|.enlegyző ügl.véd tá)ékoztatla a
talútitátáról'szóló

lrelckct, 1rogy ,,tl?,

17ól2008.0'I.30.) t(orm. rerrdelet

l}udape st, 2021 .01.21,

\/cvij

Iilacló

DérynéNonprofit I(ft.

Fundawell K[t,

kópvisclr: I(is i)t lrnorl

l<épv.:'I'óth C}ábot ügyvczctő

Dr,

-I'.

Ellenjegyzenr:

Szabri.|ános tigyvéd (BÜK: 20408. IC\SZ: 3óOó9903)
Buclapcst, 2021 .01,.21.

l<r-ls

Níárl< ii glwczctri

^.)

-

'1.2 A Lakás I-,IET-01079367 számú eneígetikai tar-rúsítvárry eredeti póldányát Eladó jelen szerződés aláírásával
cgl'iclejíílcg átadja \rer,ő részre. Eladó kijelenti, hogy az Ingatlan vonatkozásábarr a PSI Technology l(ft, ]dvitelezó
jótállást vállalt a 1akásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásró1 sző|ő 1,B1l2003. (XI.5.) Korm. iendelet feltételei
szcrirrt,

l,

'Jrtrulrzizi'tsáig

rerrdelet 3 § (2) bclrczdése és a Ptk. ó:172. § szellnt a jótállási
;ogokat az Ingatlarr rulaldonjogárrak
,lzI)|ttdó, azt kör,ctőerr pedig a \Icvő jogosult a ldr.itelezővel
szer-trben érvényesíteni,

4.3 ]1.1adó a brrtokbaadásl jegl,zőkönlr, llirírásál,al egvidejűIeg átaclja \/evórrek a jótállással összefüggő
clokrrrner' táció er-edeti példánl,rit,

r.a]amennyi

'\ \rcr'Ő tudonástrl veszi, l-rog;, a közös épirletrészelrlribáival kapcsolatos szavatosságr és jótállási igér,ryeket a
kÖzos kéPviseló érr'ényesítlreti.Áz Eladó képvisclője a kozös terulette vorratkozó játállási jegl,ekei a közös
4,4

kóPl'iselŐrrek

Úfu

át,

a negs,áIlsztásriról való Ludomásszerzéstől szárnított 45 napon beliil.

1.5 ,\z liladó a birtolrllaaclással egl,idglii1.*, attól kezdőclijen a \rer,őre errgedmér-ryezi és nház,za át az Irlgatlan
volratkoziisábarr az épiilet kivitelczőjével szernbcll jogszabá\,, i]]ewe a kivitelezési szetződ,és alapján ferrrrálló alábbi

szavatossliP1 jogait és az, azokbŐI Ílrkacló nrirrderrlrori igérryekeíazza\,lrogy az errgeclménl,ezett igányekért felelősségét
ktzitrj,,t,Aíelelősségluzlrr-/rs/rrral tör-tórrterrgedrnétrl,ezésta\Ievő alelenszetződésaláírásávalelfogadja.A jelen rzakirz
sze rirrtl /rtrrrlrirzllsról, illerve errgedrnér'11926.151 az Eladó a biltokbaadlrst követőcn értesítj a lrir.ite]ezőt.

4.6 ,\z Eladó és a \/evő rnegállapodr-rak, lrog1, az EIadő a lribás teljesítésért,r,alanrint az, ezzel okozott károk
rncgtórítéséórtÍenr-rálló lelelősségét * tcle nern értr,e a szándékosan okozott illewe emberi életet, testi épséget vagy
egészsóget r-rregk/lrosító szetződésszegéssel okozott kárér,t való felelósséget
- ktzárja. E]adó tovább a Ulr,aria "rl"
szctnbetl a Ptk. 6:142. § szerirrti felelósséget, mellle1 \r"o,5 rudomásul vesz. Fe]ek az Ingatlan vételátát" ezen
felelősségkizár-ási rerrclelkezósek isr-neretében 1-rat/.rroztálr meg.

4.7 \'cl'Ó lrifejezetten vállalja, hogy lriz;rólag a kivitelezővel szernben érr,ónyesít lribás teljesítési igénvt, és kifejezettetr
arról, 1rogy az ]lladór,al szetlbctl hib/rs teljesítésrrgérryt érwér'yesítscn.

ler-t-rorid

4.8 \rer'Ő tr.lclorrrásrrl veszi,

}-rog), arnenr-ryiberr

az általa rnegl,ásárolt

lrrgatlarrbar-r bármrféle áta]akítrisi, építésirnr_rnkát

lrrsatlaflt ncm itz ir"rgat}an-r-rvilvi'rntaltásr tnegnevezós céljáta használja a jótállási és szavaÜssági igérrye
órr,érlyesítését|<lzátttá teszi az irtalakítással, illetve cg],éb beavatkozással éril,rtett épületrészek,- szerkezetek, anyagok,

\íége'l,, ',Iz

stb, tclontetéllcn.

'1

9l]ladó az

IrTgatlirrr rrregfelelősógéért a ferrtrelien títlmerrően a

Ptk, rendelkezéseirrek megfelelően felel (szavatosság).

4,10 Sz,etzőc|Ő felek megállapodrrak, hogy az ingatlanok vételára többelr között arra tekirrtettel kerüit kialakjtásra,
lrogl, a 201,3 évt \/, törvérl), (,,Ptk.") alapján a kellékszavatossági igérry a teljesítésnapjától (nűszaki átadás_átvétel
rrapjritól) 5 ér, alatt ér,rll el, v. 5 éy elé,,.iilési idő jogve sztő határidő.
'l. 11 ]] korbclr
lr,rlrtlí,l<tn]ltrrtrl

Yer.tí r,zillalilt, lrog1, n2 esetleges szarratossás1 igérryét fe]rnerülésekot,,1zí a 1uba észlelésétkör,etóen
- llcjclerrli,

4,12:\

kcres}<cdeler-nl;erl rnegr,ásilrolt ós beópített alrvagoil, épiiletszellrezetj elemek, berendezések trtárr a gyártók és
Forgalnrazr'llr által vállalt, i]len,e törr,óll),cs jót2il]ils az ii,tnl,nj$. A lleépített bererrdezések jótállásár,ai kapcsolatbarr az
csetleccs relrlarnitciókat a \/er,ó lrözr.etlenü] az illetékes szervizzel intézi abban az esetben, lra a \/evő tészéte ezen
d okurl-rel-rtációk telj es körűclr átadirsra kcri.iltek Eladó riltal,

5, FELEK JoGSZAVATOSSÁGA

5,1 Szetződő Felek lliil.tetőjogl felelőssógiik tr.rdatábllr-r kijelerrtik, hogy elrdegenítésiés szetzósi liépességükbcn
korliitozva rrirrcsetrek, \/er,ő és EIadó magl,arország1 gazdaságr tirrsaság. Á gazdaság társaság önáIló képviseleti joggal
rcnclelkező iigln,ezetőjc lrijelenti, lrogy a cég nern irll csőcl-, felszárnolás,- 1,2g;l 1r[gg]c2{rnolás alatt, és rrincs is
llcr'

t.r-r j

n,a ellerre i\,e1

el j irrii

s rncgirrdítására kérelenr.

5,2 Felck ógzítilr, lrog;' tr|^65, rnir-rt il-rgatlarrok ópítésé,-cós értékesítésérejogosult gazdaságl társaság az egyes vételálrószletc]<ről saját rrer,ére szÓ|ó, az riltalár-ros forgllrnt lrr_lóról szóló tör-vént, lratál),a alá tartoző terinékér.tókesítésről,

szolgirltatástrl'ÍljtáslÓl krállított - a tc]ck és a felépítrnóny fir:r, külörr-külörr
\rer,lj fe]é,

feltüntewe t^ítalm^zó

_

szám!át ál]lt kl

5.3 l]laclÓ krjelerrti, hogi, n7 Irrgatlannal kapcsolatbarr tattoziisa lrem áll feln, az Irrgatlarr és a Telek a 2. és jelen
Pontbatl foglaltalrorr kír,ril per-, telrer - és igérrlrrrentcs, tor,ábbi ]rarmadil< szernó1l,rrek az Ingatlanna] és a Telelrkel
13trclallcst, 2021 .01 .21.

Vevó
DérynéNonprofit Kft.

]']lrrtlrj

Fundau,cll I(ft.
liópr,, :'1'cirh (i ábrlr Li{rvvczctií

kópviscLi: I(is Domonkos Márk ügyvezető

Elleniegyzem:

Dr, T. Szabr!János ügyvód (BÜK: 2O4O8, I(r\SZ: 360ó9903)
Budape st, 2021 .01.21.

-4kapcsolatban nincs ol1,an joga, rnely \/evő tulajdorrszetzését akadál1.ozhatja, az Ingatlanrrak,'I'elekrrelt a Ptlr.4:94
szerinti haszláIőla nincsen.

§

5.4 \Ier,ő 1rijclcrrtr, 1rog1, 1chetősége voit a jelen szerz.ődés rerrdelkezéseillck a nregtzirgi'allrsára, \revő kijeletrú, lrogt' a
jelen szcrződés nem tartalrnaz a\revőte nézve rrrdokolatlanul egJ,oldaiírarr lrlitrár-r1,os kikötéseket. A \/evő tlg)l'nncsak
Hjelerrti, lrog_v a 1elen szetződés rendelkezései tiszták, r,ilágosak, értl-retőek, cgr,értclrnűek és összlrarrgban vanna]< az
áitala ismert piaci gl,x[61}zrtta1, íg1, azon rerrdelkezések is, rne\l6[ az al]<alrllz;tndó jogszabrilt'oktÓ1 esetlegcserr
eltérnek, melyekre Elacló ícl]rívtaVer,ó ítg},elrnét.

5.5 \/evő ezennel kijelenti és szavatolja az E\adó felé, hog1, rrem alarrl,a semmill,g11 fiiggőberr 1évó kör'ctciésrrck,
eljárásnak vagy vizsgálatnak, ame1), késleltetheti, vágy akadá\,ozh,atja a jelen szerződós álta1 célzott tig1,let tcljcsitlését,
vagy amely ésszer{íen elképzelhető, hog1l [{11iir-rrosarr érlrrtj a Yevő azorr képességót, 1rogy tcljcsítse a jclerr szerződés
szerinti kötelezettségeit, és a \/evó megfeleló elkötelezett ítnanszítozással r,as, készpénzállotrrárrrrval rendcl]<ezil< az
Ingatlan megv/asirrlásálroz szükséges önető rnegírzetóséhcz, és rrirrcs trrclomása olyar-r,rk,rc1 '1yról vag),körtilmérlr,ről,
amel1,,77

e

s

etleges kölc

sö rr

feh,ételétakaclályo zhatná vag1, gli

to 1nlr.

5.ó Eladó szavatolja, b.ogy az 1rrgatlan a nrlajdonjog 1rtrrrhlrzásakor, illetve az Ir-rgatlarr birtokbaaclásakor per-, tel-rer- és
igónymentes 1esz.

5,7 ]:]ladó szal,aíolla, hogy az Ingatlant a jclcn adásr,étcl szenődés rnegkötósét megelőzőcn rn/rsnak nctrr aclta el,

ilietve rnás szetződés vagy egyéb kötelezettségvállalás rrrncs lratá\,§211 az Ingatlarrra vonatkozóan, továllbzi
vonatkozóan a szetződés megkötését kövctőerr sern adásr,ételt, sen egt,éb szetződést másokkal rrern köt.

arra

5.8 Eladó szal,atol, 1rog1,, az Ingatlanra és Telekre vonatkozóan serrkinek - sem az irrgatlan-r-ryilvárrtartásba bejeg;,zg11,
sem 22 ingatlan-nyilv/lntartáson kíl,uli - o1yan joga rrerrr ál1 fentt, atnelt, a \revőt rLrlajdonszerzésben vag1, az Irrplatlarr
lrasználatában akadáIyozza, z^y^í)^, koiátozza, r,alarnirrt rrraga i\,gn szetződóst nern kötött ós jelerr szerzóclós
megkötését kőr,etőer-r sern köt.
5.9 Eladó szavatol, b,ogy a szetződéshez csatolt nrlajclorri iap rnásolat polltos, a jclen szetződés iclőpontj,lrbarr ferrrrlrlló
lriteles és valós he\,z6lgt tiiktöz, valamint - nem léteznek - sern itrgatlan-rrvilvántart,lrsba bejegyzerrdó, sem ingatlar-rn),ilvántartásba való bejegyzés rréikiil létező , o\,ar. jogok, köteiezettségek, térrl,elr, fiiggőben levó eljlrrzisok r.a!il ezeli
bejegyzésérc irányr,rló széljegl,gk, atnclyckct a fenn tLrlajdoni lap másolat nem ttintet fel, továbbli a \ier,ó tészóte ztz
Ingatlanrral és a 'felckkel ltapcsolatban az sz,etződós allrírását megelózőcn tendelkezésre bocsátott ir-ríornrációk,
szerződések és egl,éb okrtatok valósak, |ritelesek és pontosak.

5.10 ElaclÓ lrrjelentl és szavatolja, 1rogl,nrrrcs o|7,tln,
országos yagy hc]),i hatósirgoktól szátmaző ha,íátozttt,
^,
indítvány, értcsítésvag)I felszóütlrs és tudon-rása szerint nincs o|r,an ferryegető vagJr \Ialós7ínírsítlrető irldítvlrn,v,
értesítésva8)I felszó[t's, ameiy az Ingatlarr tulajdonjogát, használattit vagy birtokiását bármi\,en móclon érinterré.

5,11 t\z Elacló a ielen szerződés megkötósét megelőzően trrinden ol;,ar-, ir,,'ot ritadott ós mincletr oll,atl
dokr.rmentrtnrot a Yevő rer'delkezésérebocsátott, an'e11, jelentőséggel bír a 1el,en szerződósre vonatkozó r,evői c,löntós
meglro zatalrrkot.
5.I2 F'ladó n)Ii]2tkozik, hogy

,17 általa

\revővcl közölt

ir-rforrnációk valóságlrííek és semmi]),elr tekitltetberr rrenr

félrevezetőek.

5.13

Fele

k

kölcsönösen

kijelerrtik

és szavatolják, hogy

résztikr,ő1 a jelelr szelzőclésbetr r,lrllaltak órvórrt,esck,

és kikérrvszeritlretőek.
érvérryesítl-retííek

5.14 Eladó nyilatkozik, hogr,, \/er,őve1 szemllen a szerzőclés szetirrti \rételáí rnegfizetésélr feliil sern jelerr szetződósillil
eredően, sem eg,véb jogviszonybó1 ereclően, i-l1etve sern b/rrnre\, egllé[ iigy§gn scrnrnilyen igélrye, kör,etelésc nen-r á1l
fenn.

5.75

Áz Ingatlan

tulajdonjogárrak \revőre törtérrő :ítszállásáig a Felek kötcicsek egymást éttesítetrimirrclcrr cll1.arr
Ingatl^nn nézye kedvezőtletr

jelerrtős ténl,rói és körirLménytól, ame\, az EIadó y29r \/31.$ arryagi lre\,zetére vag1,
l-ratással lenrre.

^z

5.16 Felek kólcsönöserr r,állaljirk, hogy a mástk feiet rnel-rtesítik - azaz he\l,ettc lrifizetik \raglr szlrn-I?'lla megtéííti](,
minden olyan felelŐsség, kereset, vesztesóg, költség, kár, igén1,, kiadás, kamat vag1l |i15,i* alól (;eleéttvc ebbe töllbck
között ttz ésszerűerr és igazoltarr felr-nerult lig11.6;1, díjakat és lriadásokat is), arrrel1, szím:s,tit abból eredőerr rnerül lcl,

1rogy adott Szerződő

Fél jelerr

i11. szerződésben

foglalt blirrnely ki;elentése valótlan, vagy

a Fól

szavat osságvállrlásá r mcgszegr.
Budaplcst, 2021.01.21.

Frrndawcll l(ft.

Ycvíj
Dórynó Nonprofit l(ft.

képv.:

l<ópvis

],1adcj

-fóth (}ábor r.igyvczctő

Ellenjcgyzem:

c)

i:

I(is Dr;nrolll<tls N,íátk tigyvczctlí

Dr, 'l'. Szabr'lJános tigl.vóci (BUI(: 2O4O8, Il,\SZ: 3ó0(,99O3)
Budapcst, 2021,01.21.

bárrr-re\,

-55.11 A lrelelr rögzítik, lrogy a jelerr szelződés megkötését követóerr hatályba lépő bármely jogszabály
nródosítás/r,liltozás, arne\, a \/cr,őr,e nézve hátrán1Ios all)ras, vag1, egyéb következmén),ekkel
iár, az !f|ad,óta nem
lráritlrató, így anrrak terlreit a \/evő lröteles viselru,
6,

TulapoNloc

ÁTRuHÁzÁsA

Ó.1 ]]ladó jelerr szerződés aláírásár,al egl,idejííleg (bejegyzési engedély) ,Ji/téthn d.r uitsyauonhaíaí/an" |-lozzájánllását adja
alrlroz, lrog1, a trrlajdorrjoga törlÓsre és Vevő tulajdonjoga az 2, pontban megjelölt Lakás votlatkozásábanl,f1
tlrlajc1olri lrárryad arár-r,l,ban az il]etékes Földlrivata]rrál

vétel jogcímén bejeg1,2[51 nyerjerr.

6,2 ;\z adásr'ételi szetződés illetékes földlrivatal részéretörténó benyúrjl.j56ruk feltétele, lrog1, 2 teljes vételár
és ellenjegyző iigl.r,écl tész,étehitclt érclerlrlően írásban igazolásra kerüljön G]izdó ííásban tett
rll'rlatlrozatiival vag;, n69nlyiberr Eladó 3 rraporr belül rrem rryilatkozik, úgy a \revó által kjkért visszavonlratatlan
bal-rki terl'eIósi értesítővcl, és egl,úlln] Eladó írásbe[ értesítésél,el).Írásbelinek mirrősül a fennmarad6 véte!át
kieg1'311516rr.

mcgfizctósének igazollrsa, atnet]nl,i§gn azEIadő azt elektror-rikus levé1 formájában teszr mcg (szabo.]arros@drgb.lru
rnarl círnre.)

7.

e_

BtnroxneaoÁs

,\ birtokátrulrázás fcltótele, hogy \/er,ő valamcrrrll,i, Eladóval szetnberr ferrnálló íizetósi kötelezettségének eleget
tctt §revő az Ingatlar-r teljes vótelárárrak összegét Eladó r,észóre maradéktalanul megírzette). Felek rögzítik, hclg1,
7.1

Ingathr-r brrtokbaadására a teljes r,ótelálrnegíizetését követő

7.2 Felck rnegállapodrrlrk, 1rog1, a llirtokbaadásról

legkésőbb B munkanapon belü] kerűl sor.

1egyzőkönywet vesznck fel, rnelyben az alábbiakat rögzítik:

(a) brrtokb.,raclás rrap jlrt

(b) l,alarnelvik íé1álttl lór-ryegesrrelr tartott köriilrnónyeket
(c) a közüzerni

mérőórirk áIlásait

(d) aJÓtállrisi jcgy, jótrillásr szabáir\,zat, r,alamint az ezze| kapcsolatos dokurnenrum \Ievő részére tötténő átadását

7.3 l]relek a birtokbaadással eg],idejíileg lriilön trl,ilatkozatbarr rögzítik, 1rogv E,lacló a szerzóclésberr vállalt
.vételálnt rnatadéktalanrrl rnegflzette a szetződ,ést a Felek
kÖtelezcttségeilrck malacléktalantr1 cleget tett, \/er,ő
,
^
szcrzőc]ósszerííer-r teljesítették és lreleknek a szerződéslló1
ercdőer-r eg),mással szemben sernmilyen követe]ésiik nem ál1
lctrtr.

7.4 A birtolrllaadás rrapjáig értelernszeíien Eladót ter]rclr az irigatlarr valamenrrl,i terhe (ideértve elsősorbar-r a
kÖziizerrri clíjakat, közös költsóget). \/el,ő a llirtokátrulrirzás napjátőI viseli az irrgatlanok tetl-reit, akáweszéIs,t,|^lízza
irtltrak hasznai1.

7,5 \revó r.lillaljir, }rog1l 2 ft67iirerni szerződések rnódosítászr érdekébena birtokbaadás időpontjátril számitott 7 naporr
belii1 cIjár tz illctélr,es közrrríiszolgzilt2tók előtt.
8.
B.1 l]elck a kö]csön

ELÁILÁSI JoG, A SZERZőDES MEGSZüNTETESE FBrsoNtÁse

teljesítést kör,ető elállás jogát klzárják.
9,

KölrsncBKvISELESE

9.i .\ jclcn szerződéssel kapcsolatos lroltségeket, az

irrgatlarrszerzósse1 kapcsolatos tulajdorrszetzési rl]etókct, il]ewe a
jclor-rváltrlzlis irrgatlarr_rl),ilr,ár-rtar-tz'rsbar-r tör.térrő átlezetésél-re]< Iröltségeit a \]evő viseli, míg az Ingatlan
brr:tokátlrrl-rázirsár,al kapcsolatos kÖltségcket, zrz Irrgatlarl értékesítósébőleredő esetleges aclóírzetési kötelezettség
l'lac'l<'lt terhelr, Felelr rÖgzíUk, hogy jelen szerződést szcrkesztő ügyvéd Elaclót kioktatta
1ngaílafléfiékesítéslratályoi
aclÓ, rníg \Iel,Őt az illetéktörr,érr1, r,orrrrtLozó rerrdclkezéseirőL Szeruődő Felclr^zaz ar]ó- és i.lletékfizctési
kötelczcttséglől szóló rer-rdelkezésckct rnegértették, tudomásrrl vették.
tula

9.2 \'cr,Ő az lr-rgatlan visszterlres vag)Ionc7clz'se trtán il]etók fizetésóre köteles, nre]1,1,i5521"rlres vag1,61{1rub,ázási
il]ctók r'rlta]lrrros mértóke ,,aii//etdkekről'szóló 1990. cvi XCIII. törr,ény (továbbialrbarr: Iw.) 19.§ (1) bekezdésérrek
pontja al2pizin a n-regszeíze tt \Iag)Ion terlrekkel rrern csökkentctt forgalmi értékeután 4o/o,

9,3 \rer,íj tr"tclol'rlisr,rl veszi, lros, a,z Itv. ó9. §_a alapján az llleték alapjárrl szolgáló forgalrni értéketaz, á\|amj
adóhatósáa állapítja tneg, ttzotlllan a \Iaql/ol1szcíző a íorgalrr-ri értékről nlli1.1kor'-,or. Az állarni aclólratóság a forgalrni
Órtékct elsósorbarl az ősszchasclrllító értékadatok alapjárl állapítja mcg, de - összel-rasorllító értékaclatok 1riárryáúan -

l3udallcst. 2021

]

i]la

cl
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\/cr.ti

Fr,rrrdawell l(ft.
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,

-6más értékmeghatároző rnódszert is alkalmazlrat.

r.rr"

Az

áilarni aclólratós/rg

a íorgalrnr értéknreg/rlllrpítiisa sorálr

nyilatkozatát fi8),elembe veheti, szükség esetén helyszírri szemlét tarthat, kiilső szakértót vorrlrat
ll1g^tl^fl encí8iatanílsítván,vriban foglalt adatokat.
továbbá felhasznállratj^
ya,glron

a

be

,

^z

9.4 \/evő tudon-rássa1 bír arról, hogv az lt:r, 71 . § a) pontja szerint kiszabzis alaplzirr pénzzel kcl1 rnegÍizetni a
vagyorrszerzési ilIetéket, melyről ttzIrv.78. § (1) bckezdóse szerint az adól-ratóslrg ílzetésirneglragr,ást (hatrirozatot) ad
lii. .\z ltv. 78, § (3) belrezdóse szerrnt a írzetésr meglragl,ás Ql,atározat) alapján fi.zetendő llleték a lratlrrozat jogerőre
emelkedésót követó 15. rraporr válik eseclékessé.
9,5 \rer,ők és Eladó végezeül tudomirsul veszik, Ilog1, n eljáró iig],1,ócl tájékoztatzisa rrern terjcclt kr ós rlcm is i<cll
kiterjedrue az ll\etőkla"dő mértékérc,valamint számításáta,; az oliiratszerkesztő iig,rn,édnek nenr feladata a tor,ábbi
adótanácsadór, adóoptirnaIizáIásta iránytlló tevókerrl,ség.
10.

MEGHATA]-MAZÁS

10.1 Szerződő felek meghatalmazzák dt. T. Szabó János iiglvédet (Gulyás & Szabó Ügrédi lroda, 1,053
Budapest, Magyat u,3, I/2., Budapesti Üg},védi Kamara, lajsttomszám:20408, KASZ: 36069903), ilogy a
jelen aclásvételi szerzódés ilaplán a feleket a főldlrivatalr eljlrrásbarr képvlseljc, hcll,cttiik, rreviikberr eljárjorr. dt. T.
Szabó János üglwéd a meghatalmazást elfogadom.
10,2 Felelr kijelentrk, hogy az okiratszerkesztő iiglwéd részűkre megfeleló tájókoztntást rrvújtott a jclerr irrgatlanadásr,ételre vonatkozó ányag1- és ellárásjog szabáiyokról, ame\, tájékoztatást a felek megér,tettékés elfogadták.
10.3 Okiratot szerkesztő üg1l,éc1 a jelen szerződést a lieltezés rrapj/rnali meglelclő iclőpontban Jeg),zi ellcn.

10.4 Felek az ,,áha/ánol kb;{ga7gatái rendtaftcí.rról' sző\ó 2076, ér,i CL. törvény 13.§ (6) bekezdése aiapján
kifejezetten kérjk az illetékes ingatlanügyi hatóságot (fölctlrivatal), l-rogy az ir-rgatluu-r-r-rl,ilvlrr-rtartzisi cljr'rrz'rs sori'rn
a dőntést tatta|maző hatátozitt rószükre közvetlenii1 is kézbe sítésrekeriiljörr.
77,

szERzőDBs ntóoosírÁsÁ, A szERzőDEs TELJEssEGE

A

Felek rnegegyeznek, lrogv jeierr szerzódés módosítása csak írásban - klzfuóIag a 1e\en szetződóssel azonos
- élwényes,tol,ribbli, 1rogy lra a jclcn szerződésben foglalt valamely tendelkezés
Órwénvtelennck bizorr;,ufu2, v^g)l
s,il]lla, az a jelerr sz.etz,ődés cgészérctrem lrat ki. ,\ I,ie]ek kőlcsönősen
^zzá
kötelezettséget vállalnak arra, 1rogy a jelen Szctződés lratr'r\,on kír.trlr vagy érvérrytelenrré r,ált rcndelkezéseit a
gazdaságrlag elótru kívánt célhoz legközelebb álló szablr1l,v..r1 pótolj/.rk, .]elerr rcrrdelkezés aló1 klr,ótelt kópez a
bankszárnla, illetve a l{ivitelező személyénckmegjclölése, i]letvc módosítása, me\, a jelen szerzóc'lós kótolclalú
módosítását rrem igényli, cle az Eladó aváltozásúI - annak rnegtörténtétől számított 30 napon beliil - írrisbarr liötcles
11,1

formai szabál1,ok betattásával

a \/evőt értcsíteni,Áz értesítéskózlrezvételétől a \/evő csak a saját veszé\,[1g térlret e1 az értesítósllerr foglaltaktól.

Az

éttesítéselmaradásábó1 eredő, a \/evőt ért károkért az Eladó íelelóssógge1 tartozik. Áz Eladó a jelcrr porltbarr loglalt
változásokról akár olyan móclon is órtesítlreti a \Ier,őt, lrog1, a rnódosítást az Ád/.rsvételi Szerzódés szövegébe
belefoglalja.

11.2 Szetződő felek tögzítik, hogy a jelen szetződés rrrrrrderr jogot és kötelezcttséget tttttalmlz, ezen tílimerrően,
semmi1l,en eg),éb io8ot és kötelezettséget egl,rnással szcmbetl rrem vz'rllaltak, és tretn kír,/rntak rögzíteni.
17,3 Szetződő Íelek rögzítik, lrog1, 11ir-,11.r, o\,ar' tér-ry, köriiLmény, nlli1^,[or^,, arncl1, a szetződóskötés szclrrporltjábó1
lérryeges, a je|enSzerzőclés részétkópezi, ezen túlrnenóen semmilr,en mz'rs kércléstrerrdezrri rrem kír,rirrnlk.
12. A JoGvITÁr<

Szerződő felek rneglrllapodrrak abban, hog1,

nnNíoBzEsp

Szerződésből ereclő csetleges jogvitáikat llékésítton rctrc{ezit,
eg),eztctést fol1,t211,,,,tr, és enrrek
etedmón),telensége esetérr a jogvita bírószíg írtta terelése eseté11 az általárros illetékesség szabályok alkaLmazandóak.
1,2.1

a j.l.r-,

és csak végsó esetben fordlr]rrak bíróságlroz. A jogvitával kapcsolatosatr
Ú. ÜCWBOITENWÁZLAT
13.1

A

jelen szerződés egyben iigln,édi tényr,{21^1rr^k mrnősü1.
1,4.

Z

lnó REND

ELI(EZ EsEK

14.1 Felek rögzíttk, 1rog;, gll.rP.ró értelmű krkötós lriárryltban az eg\res sz,ámra lrivatkozó szavak tőbbes szrirnra is
vonatkoznak, a személyekre lrivatkozó szavak vorratkoznaka jogr szernéll,ckre és a nem jogi szerné\,gk13 is; valarnint
ug),anez érvórrl,cs (ninclerl egycs csctbcn) Fortlírva is.
Budapcst, 2021,01,21,

\/cvíj

1]ladr'_l

Dérynó Nonptofit I(ít.
Irópvisclr: Kis l) c;t-non lros

Ftrnda,,vell Kft.
kópv,: 'lóth Gábc;r tig;.r.czctii

Ellcnjcgyzcm:
Dr, T. Szabc'lJános ügwécl GÜK: 20408. T(\S7,: 3ó069903)
Br.rdapcst, 2021

.0

1.21,

N{/.rlk

tigvvczctii

-7 I4.2 Szerződő fclck jelerr szerződés alirírásár,al kijelerrtik, lrogy a 14/2018, (\/I. 25,) tr,IUI( szabályzat értelrnében
hozzájitrulrLak alrlroz, 1rogl,dr. T, SzabóJános iigp,éd (Gulyás & Szabó Ügwédi lroda, 1053 Budapest, \,Iag;,21 g, 3.
I. 2 ) a jelen s7,euődés rnegkötésér,el kapcsolatosan isnrertté vált szemé\,es adataikat kezelje,

l4.3 Szetzőc]Ő Íclek jclerr szerződés al,áírirsár,al kijelentik, hogy ,,apánzlno,rát é,r a íerrori1ruuifinant41roryisa nege/őld.rérő/ ds
szólő 2017, évl LIII. tőrr,érrl,(tor.ábbialrban: Pmt.) előírásárrak megfelelőerr nlli121[92"ik,hogy o,
iigvvédi rnegbízási szerződéssel lrapcsolatbarr sajz'rt nevükllcrr jirrrrak el. Szetződ,ő felek jelerr szerződ,és a|áftásával
lrozzájrirr.rlrlak alrl'oz, lrog1, a Prnt, szerirrti i.igl,íél-irtvilágítás során bemutatott o]riratokról a megbízott üg),rréd
rnásolatot kószítsen, tovzibbá alrlroz, lrog;, rnás szolgáltató által végzett ügyfél-átviiágításlroz a megbízott i.igl,r.?d az
átvrlágítá s során rögzített azorro sító adatoka t l'ltacl l.
ue.gakada/1'o41.ráró/"

j

14.4 Fc]e]< krjelcrrtrk, l-rogy szerné\,es adataikat bárrnelv 1ratóság k:,záúIaga je|en szerződéslrez kapcsolódó eljárásbarr
jogosrrlt fellrasználrri.
1

4,5 ,\ jelerr szerződésberr nerl szabál1,ozott kérdésckbe rr a Ptk. r,onatkozó rerrdelkezései az rrátLyadóak,

14,(l

.\ jclerr sz,etződés 7 egyn-rással megegyező eredeu példárryban készült, me\,ből 1-1 példány lrelek részéreátadásta
A szerződések án,ételét liclelr jeleri szerzőc\és aláírásár,al is e]rsrnerik és nlrtgglft77;1r.

kerii]t,

14,7 _\ jelen szerződést a lrelek, mtrlt akaratr.rkkal rrrrrrdetlbell me8eSlrezőt elolvasás és megrnagl,atázás tltál
liáírlák a szerződóst lrészítő t-igt.r.écl ellenje$,2{5g rrrel]ett. \Ievő jelerr szetződés mel]ékleterrrek, illewe az
Ir-rgatlar'ra vonat]<ozó 1TaszrráIatj r,rtasításrrak, l-rázilendek az át:,ételét jelen szerződés aláírásával eltsrneri és t:ryugtázza.
jóváhag1,<ilag

Melléldetek:
1, számíl rrrcllékle t: 'fulajdorri lap r-r-rásolat
2, szánú rnelléklet: I_,akás rrríisza]ci leítirs * Társas]rlrz rnííszakjLeírás

3, szzirnúr lnellélrlet: Lakás méretezett építészetlalapralz (I(ivitcli terr. részlet)
4. szárrrír rncllé]rlet: I-akás ele]<trornos alaprajza (Iiit,iteli terv rószlet)
5. szrirnír n-rcllókle t: Ti.rrsa slrrizi _\lapító Olrirat
(l. szltl'rir trrcllóklct: Tlrrsaslráz SzervczcLi ós Nlíikrjdési Szabiih,zata ós házirencl

Ruclapest, 2021,01.21.
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-1INGATLANaoÁsvÉteu sz
anre\l ig11.1ort eg},részről

FuNDÁ§íELL INGATLANHaszNosíró

Krr,

(rövidített cégnév:Fr-rrrdalvcl] I(ft,, Cg, 01-09-161134, adószárn: 10769591-2-43, széklrely: 1181 Brrdapest, Reviczky
107ó9591-6B10-113,01, képviseLi: Tóth Gábor üglnezető) tor,ábbiakban: Eladó

G),,-rla rttca 9-11., statjsztjkai szán-rjel:

rnástésztől
DBnvNÉ MűvBszBrt NoNpRoFIT

KonlÁrol.r FBLBróssÉcú TÁnsasÁc

(röviclitett cógrrér,: Dór,yrré Nonprofit I(ft., Cg.01-09-351845, adószárn: 27281gO7-2-41, széklre\,: 1131 Budapest,
Reitter Fercnc ltclt 132., statisztjkai szár-rrjel: 27281907,9OO2-572-01, képviseli: Iiis Domonkos N{rirk ügyveiető)
tol,á] llliakbal"r:

Vevő

]]ladó és \lcr,ő a tr;vábbiakbarr eg)Iüttesell: ,,Felek" lr2g1,
l]1rbl;i fe]tótelek szcrrlrt:

1,

§{l6g\likiik,,Fél"- kőzött az alulírott napon

és hel;,en, 22

Et őztr.tÉtws,K

ElaclÓ saját berul'i'rzásbarr a jeler-r szerződés mellékletétképező, zr \/evő álta1 rneg,ismert és elfogadott általános
műszalri leírl'rsbar-r (,,Epiilet Nííiszak-rLeírás") foglalt műszaki iartalornnak és kivitelezesének mirrőségJben lényegében
nregfelelő, elsődlegeser' Iakóház (,,Lakóépiilet" vag1, ,_,'flrtsaslráz") furrkciójír épület felépítésétvalósította meg a
Br,rclapest ];ővirros XII], I(er"iiletr Polg/rr-rnesteri Flivatal Epítésiigyi Osztá\, Y /53-72/2077 slárnű és aY /53-77 /2Ó17
szlrmri értesítós alapján 2077, mátcitts 27, napján jogerőre ernelkedett építésiengedélye alapján.

.\

Blrdapest liőr,iilos l(orll-rálrylrivatala Építósiigytós Orökségvéclelrni F-őosztály BP /2607 /00046-8/2020.
iigyiratszárnűHatátozatáva| aY /53-12/2017 számú építésiengedély a\aplán rrregvalósult, - rnely 53 db lakást, 1

db lrereskedelnri r.izlethe\,iséget, a löldszinterr 39 férőhe\,es és az első emeleten 24 férőlre\,es teremgariizst (önálló
rcrrde]tctósi cgvségeket), valarnirrt 1 db szernélyfelr,onó betendezést tartalmaz
- a haszná|atbavételi engedélyt
rrregzrdta, rnely lrasználatbavételi engedély 2020. nárcius 20. napján véglegessé vált.

lrclek rögzítilr, lro9, x jelelr szerzőclés megkötésekor a Telkerr a Lakóépiilet lelépítésemegvalósult, a 'látsaslráz
l;cjegyzóse az il]etékes Íöldlil,atti 350739 /2020 iigl,iratszárrrír Ilaí:,ttoz,ttttt alapján rr-regtörtérrt.

l

Yel,ő n)/ilatkozik, lrogy a cs"tolt f'irr-sasl-rázi _\Iapító Okiratot rr-regjsmeítc és rnagára nézve ]rötelezőnek ismeri el,
'biítokbavóteltő]
kezdódően a Tlirsaslrázi Alapító Okirata rerrdclkezései szerint fog eljárni.

r-rl'ilatkozik, hog}, a

ós

Ycr'Ő jelcrr szerződést az Eladó által telrde]kezésére bocszitott és jelen szetződés rnellékletét képező 'látsasházi
,\lapító Okrrat, rr-rííszakl lcírások, alaprajzok és a Szertezcti és NlílködésiSz.abá\yzat teljeskör,ű ismeretéber-r köu rneg.
,\ \'er'ÍÍlrijelenti, hr>gv a jelelr szcrződés rrrelléklctét képező és rerrdel]<ezésére bocsátott valarnennyi dokumentlmot
/.t

t

tar-rulrniiny

o

zta, az okaí j elerl

s

ze

rz ő d és aláír,á

s

lival

el fo ga d j a.

lilactó tájókoztatja \/er,őt, lrog1, a 'fer-erngarázs albetétek a géplrocsi-bcáLló hely nrlajdonosok közos nrlajdonában
t,iltttlalt, a tulajclolrostlirsak eg;,tlás lrözöttr jogyiszorrv,lrra a Ptk. közós nrlajclorrra vonatkozó szabá\,ai érvényesiilnek,
a'Tiwsitshítz.zltl szen-rllcrri jogaikat és lrötelczettségeiket pedig a kiilör' tulajdonú ingatlanl'oz tafiozó közös trrlajdoni
hirnyad, valarrrint a kiilorr tr,rlajdor-rír irrgatlarron őket r-rregrllető rulajdoni illetőség egyiittes f,rgl,elernber,ételével
gyakorollratjálr, illetve teljesíthetik,
]T

aszl-rosítására jogo sult.

A

\revő rulajdoni illetósége alapján az Ingat\al kizátólagos haszrrálatára

és

\rer,ő rr-rdornlisr,rl veszi, 1rog1, n 26449/0/A/l1re\l2j2i szárnú Tererngaúzs albetétbcn 39 db gépkocsrbeálló he\,,
tt'lig l26449/0/A/2l he\,121ri szárnri 'lercrngarázs albetétl>en 24 db gépkocsi-beálló lrely kerül kralakításra. \/cr,íj
jelerl acllisr,ételi szerzőc]és alr'rírászrval clislrrelt, 1-rogt, az általa rnegvásárolt gópkocsi-beál]ó lrelyen kírtil valamennyi
gépkocsi,beálló r,orratkozirsában harrrraclik szernélt,nek kizirrólagos, l-rasználatr joga varr, azaz \Ievő kijelenti, hog,
kizlrrólagos, lraszrrálatj joga krzárólag a rlregvászirlásta keriilő gépkocsi-beállóra á11 fenn.
_-\

\'er.ő krjelerrti, tisztábar-r van lzzAl,

a

1-rog1,

2 Gópkocsi-beállót rnagában íoglaló 'I'ererngarázs közös

rulajdorri

trrlajdorri 1rárlvadár^ a töblli nrIajdonostársat harrnadik szerrréllye1 szember-t
előr,risárlltsi, előbérletj, illetőleg clőlraszorrbérleti jog illeti rr-reg. Telrirrtettel azonban a nrlajdorrostársak viszorr),lag nag),
szálrrl'trlt, jelcrr szerződés alliírrisár,al eg],idejűleg a \Ier,ő r,rsszavorrlratatlarrul lernorrd elővásárllrsi, előbérleti, i]lerve

jcllegéllől

ad<ic'lóar-r

13r_rtlallcst, 2a21 ,01 .21

tr,rlzrjdorrostárs

,

\revó

]:Iadó

DérynéNonprofit Kft.

Frrrrdarvell I(ít.
l<óllv, :' li'lth (iíllrlL iigl,vczctíi

képviseü: I(is Domonl<os N4árk ügyvczető

Ellenjegyzem:

Dr,'I. Szabí>János ügyvéd @ÜK:

20408,

Rudapcst,2021 .01.21.

I(ÁSZ: 3ó0ó9903)

-2előlraszorrbérleu jogr'rró1, illetve akként rendelkezik, hogy
megsmerésóhez fűződő jogáró1 lemond.

a

tlrlajclonostlrrsak r'rltal kapott r,ételi ajlrnlatok

A Felek

az lrrl,tv, \lhr. 75. § (3) bekezdésérrek megfelelíjerr, és tl Ptk, 6:222. § (1) bekezclésérrek írgyelerrrber,ótelévcl
közösen n),ilatkozn2k, lrogv a n1,,16onostltrsak viszorrr4ag nagv szárrrltra tekntettel a tulajdonostársak ciőr,zis/.rrllisi jo8
gyakollásáról lemoncló nyilatkozatarnak beszerzése rendkírűli nchézsóggcl, illcn,e szltrnotter.ő késeclelernnc1 játna a
Gépkocsr-beállót magában foglaló Teremgarázs vonatkozásábarr.

A Vevő

jelen okirat aláírásál,t1,| elfogadja, hogv a 1rizárólagos l-rasználati jog nern ad lelretósósct arra, 1rogl,a G(:pkocsibeállót beker,ítse, beépítse, vagr. 1raszn;latr fr"rrrkciója szcíil]t át2laldtsa, cg1.,bcn kötclcs lliztosítarrl azt, hogv

a)
a Gépkocsi-beállót magában íoglaló'Iererngarázs albetéten beltil jogot szetzők, a Teretnsarltzsban történó
kozlekedéslrez sziikséges teriiletekerr átlálanak, illervc 1rogy
b)

a Társasbáz erre feljogosított szerné\,ei a kozös tulajdorr fenntaítása, vagy

órdekéberr a Góplrocsi-beállón

lrarbantartása, felúljítlrsa

átjárjarrak, vagv a sziikséges munk/.llatokat clvógezzék,

2.

Az

TÁRGyA

^D^SvETEL
2.1 Felek rögzítik, lrogy Elacló krzárólagos nrlajdonát képczi a jclcn aclásr.óteLi szcrzőclés

tárgr,111

ingatlan:

2.)

k5rr"rő alábbi

26449/0/L/7hrsz.: Á Lakóliáz alapnjzán "1. sotszámmal" jelolt, 1. emcleten P01 jelű, összesen 39 db
- F-39), összesetl 975,64 m2 alaptcrületíí tetemgarázs (ztz egész ingatlan

gépkocsi-beálló helvisógból álló (F'-01

vonatkozásábarLhozzátttttoző 15,977 /100.000 közös tulajdolli illctősóggel) 1,/39 trrlajdoni illetősége, arnel1l 212 P_Qf
jellc1 meglratz'ríozott gépkocsi,bcuilló lre\,n.P felel meg. ,\z albetét tcrrnészetbetr a 1131 Btrdapest XIII. Ker,,
Keszkenő utca 18. földszint alatt talállrató (földszirrti Terenlgarázs). (a tor,ábbiakban: Gépkocsi-beálló 1).

26449/0/A/lhtsz,: r\Lakólrz'rz

alaptajzán "1. sotszámmal" jc1olt, 1. emeleten P01 jelíí,összesen 39 db gépkocsi_
összesen 975,64 m2 alaptcriiletíí teremgarázs (tz egész ingatlarr
vonatkozásábanhozzátattozó 75,917 /100.000 közös nrlajdon_i illctósógge1) 1,/39 tu|ajdoni illetősége, anrelv az F-38
jellel rrreglratáIozott gépkocsi-belrlló lrelvnelr fclel rrreg. ,'\z albetét terrnószetben a 1131 Btrdapest XIII. Ker.,
Keszkenő utca 18. földszint alatt talállrató (földszinti Teretngatázs). (a tor,ábbiakban: Gépkocsi-beálló 2),

beirlló he\,isógből áiló (F-01

- F-39),

26449/0/A/27 htsz.: Á Lakólráz alttpta,jzán "27. sotszárnrnal" jelölt, 1. erneleten P02 jctír, összeserr 24 db
gépkocsi-beálló 1relt,iségbő1 álló (I-01 - I,24), összcscn 751,52 m2 alaptcriilctű tetcmgarázs (az cgész, illgatlan
vonatkozásábanhozzátaftozó 72.260/I00.000 közös tulajcloru illetóséggcl) L/24 ttúajdoni illetősége, lrme\, az I_02
jellel meglratározott gépkocsi,beálló lrelynek fele1 nreg, Az albetét terrnészetben a 113]. Budapest XIII. Ket.,
Keszkenő utca 18. 1. emelet alatt található (1. emeleti Tetemgarázs). (a továbbiakbarr: Gépkocsi-beálló 3).
Gépkocsi-beálló 1, Gépkocsi-belrlló 2 és Gépkocsi-beá]ló 3 eglüttesen: Gépkocsi_beálló

A Gépkocsi-beálló továbbiakban: Ingatlan.
2.2 Felek kroktatása ttz e|,er|egyző iigyvéd részéről a Polgáti Törvénykönyvtől szóló 2013. él,i V. törvény
(továbbiakbanl Ptk.) 5:38 § (2), valan-rint a Ptk, 6:215 § (2) bekezclósóre mcgtörtént, me\, szetint ttz llrgatlarl

tr,rlajdorrszetzósél,Lez az, adásvéteü szerzőclés rrrcgkötésén títlmenőerl
bejeg1,2{5g és az Ingatlan birtokátrr-rlrázása is szükséges.

2.3 EIadő rulajdonjogát a

okitatszetkesztő

TAI{,\RNET

és ellenjegvző

a tulajclonjog

irrgatlalr-nyilr,álrtartirsba

törtórró

szz'rmítógépes földlrivatalt informáclós retrdszer űtján,2021101.21,. ntp1/ln az

iigy,véd által lelrír,ott

8000004/....,,.../2021, megrendelési számokon kiváltott

és szel\tcíle melltett 8000004/........./2021,

ós

tr.rlajdorrr \appai.igazolja.

2.4 trelek rögzítik, 1rogy a rulajdoni 1apok 11I. rósze bejegl,zést nem tartalfilaz.
2,5. Felek ógzittk,lro9, 2 26449/0/A/1 és a 26449/0/Á/21 hrsz, hc\,rajzi szán a\atú ingatlarrok ttrlajdoni 1apjirnak
széljegyei a jd,erL sz,erzőc]és mellék]etét|<épező tLrlajdorrl lapok szerinti feljeg,vzéseket tartaknlzzilk. A ttrlajdorri lapokat
\Ievó me5,ismertc,
3.

VBrBI-Án öSSZEGn, ANNAK EsEDBrBssncn

A Gépkocsi-beálló 1 vételára btuttó 3.950.000,- Ft, azaz bí:uttő Hátomrnillió-kilencszázötvenezet
(nettó 3.110.236,- Ft * 27o/o AFA, uzuz 83g,764,- nt Ána;

3.1

Buclapcst, 2021

,01 .21.

Ycvij
DérynéNonprofit l(ft,

Eladi>

Fundawcll Kft.
képv.: 'ftlth Gábclr ügl,vczctő

l<épviscli: I(is I)rlrnrlnkos N,IárIi iigyvezetíi

Ellcrrjegyzem:

Dr, 'I'. SzabclJárlos üglwóc1 (B[JK: 20408, Ji,\SZ: 3606l)903)
Budapcst, 2021,01 ,21.

forirrt

-3A Gópkocsi-beálló 2

véte!áta bruttó 3,950.000,- Ft, azaz btuttő Hárommillió-kilencszázötvenezer
Í\FA, azaz 83g.764,- nt Áre;

forint

bnttő Hárommillió-kilencszázötvenezer

forint

(nettó 3.110.236,- Ft *

27||/o

A Gépkocsi,beálló 3

vételáta bruttó 3.950.000,- Ft, azaz

(rrcttó 3.110,236,- Ft + 21V" LFA, u"uz 83g,764,- Et

Áre;

r\ fel.tr lrrgatlan vételára összesen: btuttó 11,,850,000,- Ft, azaz bruttó Tizenegymilliő-nyolcszázöwenezer
fofint, me\I r'éte]át az Irrgatlan kr,rlcsrakész állapotára vonatlrozik és a szerződés aláírásakor lratályos jogszabályolr
3.2

szerilrtt irltalárros forgalrrri adó összegek alapján lrer,ült rneghatátozásra (Vételár),

3.3 ljelek rnegállapoclnak, 1rog1, \/cvő jelen szerződés szerint esedékes, átutalás írtján teljesítencló, Eladó felé fennálló
valatlerrn),i Írzetési kÖtelezettségét, jelerr szelződésben rneghatározott határidőbcn az alábbi bankszámlákra köteles
rnegítzetni:

- A r'ételár nettó (ÁFA tattalom nélktlll) összegét és a vételár mindenkori, lratá\,65 iogszabá\,oknak
nreglclelŐ rnértékíiÁFA tartalmát egl,ar,árrt az íilad,ő Sberbank Magyarotszái Zrr. által vezetett
14100000-305

61 9 49

-02000001 szirrrrír bankszámlri jzira.

3.4 lrelek rÖgzítilr, Irog1' a rneglratározott áItalános forgalmi adó összegek a jelerr szetződés aláírlrsakor hatá\,65
jogszabirlyok alapjlin kerii]tek rneglratálozásra, Árnenrryiberr a \réte]/.rr teljes rrregfizetéséig a vonatkozó jogszabályok
rrródosulr-rak, a,z jelen pont ÁF.\-r,a vorratkozó rendelkezóserrrek automatil<us rnóáosulásáúo,rja ,rrog" ,,,á,r,
3.5 ;\ iielelr lröIcsötröserr
és cgt,bel'arrgzóarr lrijelentrk, l-rog1. a r,ételárat az alitnd,ékozás szirndéka nélkiil, kölcsönös
e8)'ctértóssel állapítottálr rneg, Így a Ptk, ó:98. § (1) bekezdése alapján a felelr tátgyi 32"rr56és vonatkozásában a
Íeltíirrő értélrarárrytalarrság szabzili,airrak ailralmazását lrifejezettel klzá|ák, tátgyi szetződ,és rnegtárnadásának jogáról
órtékarárrvtalllnslig cínretr a je|en szevődós aláír,zisár.al egyidejűleg lemondanalr.

3,Ó ]]laclÓ az cscdékes \,Iótelárrósz (foglaló, r,ételrir-elóleg, r,ételát-részletek, vétetár-lrlrtralék) \.er,ő álta1 történő
rncgfizetése esetórr, azt kÖr,ctőerr, a rr-regftzctctt \/ételárrész összegétől \Ier,ő részére előlegszámlát állít kr, mel;,g1
\/cr'Íj rószére rrregküld. Illadó r,égszárnlrit a \rételirr matacléktalarr rnegfizetésétkövetőerr a vonatkozó jogszabá\,o|
által rnegl-ratálozott lratirridíjberr és rnóclorr állítla 1ri és küldi meg \revő részére.

3,7 Fclck

r-r-reglrllapodrlak, lrogr, \rcvő az adásvétel szerződéssel kapcsolatbarr esetlegesen fclmcrüló bárrni1;,en
kőr'etclóse tekirrtctében a \Iótclárr-al, illcn,e arrlrak egl,es rószeivel szemberr rrerrr éllret beszlrrrítási illene levonási
joggal. \zcr'Ő l;ár-rnely jogcínte alapított liövetelóse telrirrtetében a \/ótelár vorratkozásában sem beszárnítási, sem

peclig lc,,,olri'rsi joggal rrem

ó]]-rct.

3,8 \'cr'Ő legkésőbb jelen szerződés aláírásától szárnított 30 napon belííl,azaz 2027.02.22. napjáíg a teljes
brrrttó 11.850.000,- Ft, az.ltzbtvttő Tizenegymil|iő-nyoIcszázötvenezet
forint r,ételárat átutalils útjárr megfizeti.
3,9

A

vételár vagJ'atrtrak b/rrnre\, része akkor szárnít megfizetettnek, arnikor a fenti bankszániLál jőváitásra kerül.

3.10 Eladó a felrd banlrszárnlára törtérrő teijesítéstsalátkezethez törtér-rő teljesítésrrek ismeri el.

3.11 Fclelr kcjlcsrjr-rősell kötelezi]< rnagukat, 1rog1, 11 jeler-r szerződés teljesiilése céljábó1 eEl,mással eg1,,tittrnűködnek
ÍÖlclhivatalr iieytrltózé" sorátl, a sziilrsóges rryilatkozatokat határidőberr megteszik.
4,

a

Az INGATIÁN ÁrIÁpoTA, KELLEKsZAvAToSSÁG

4.1 Jlllenjcgr.ző iig;wód jékoztatja a F-elekct, lrog1, ,ja< dpiihtek enetgeíikai je//elnloinek
/anli.ritŰ,táról'szóló 17Ól2008. ölL 30.) ]ior-rn. rcrrclelet értelrr-rébeningatlar-r rulajdorrjog_átruházás esetén Elacló
t/r

lrötcles az irrgatlarr encígetrkai-tarrútsítvárr1, elkészítésóről gondoskodrri, és azt ll szetződés megkötését rnegelőzően, de
lcgkósőbb a szcrződéskőtósig a \,rer,őrrek átadru. .\z erlergetikai tarrúrsítvárry o\,an igazol ' oi<irat, mely t'Áfialrnazza a
lakásnak a kirlörr jogszabálv szerirrtj szlltnítási rr-ródszcrtel meglratár,ozott errelgetikai teljcsítőképességét.1relek
r'.őgzítik, l-rogy a Gépkocsi beá]ló \/on,ltkoz.lsáball enctget_il(ai tarrírsítvár-r1, kószítése nern szükséges.
4.2 |),lttdő lrijeleritr, hogy az Trrgatlzrn vorratkozr'rsábar-r a PSI T'eclrrrolog1, I(ft. Idr.itelező jótállást vállalt a lakásépítéssel

szőló 181 /2003. (XI.5.) Iiorrn. rer'delet feltételei szerint. Á rerrclelet 3 § (2)
bclrczdóse Ós a Ptlr. (l:172. § szcritlt a jótáIIási jogokat az lr-rgatlar-r tulajdolrjogánakátruházásáigazEIa<),ő,aztkövetően
pedig lr Yevő joplosrrlt a Kivitelezőr,c] szcrnben órr.érr),e sítcrri,
ltapcsolatos kötclező jótállásról

4,3 ljlacló a l;irtok'beadlrsi jegyzőlrörr1,l, aiáírásával es,idejííleg átadja \/er,őnck a jótállással összefuggő
clokr-rrncntlrci<i ercdetj példárrl,át,
13rrcial;cst, 2021 .01 ,21.

I

l1acirl

\/r:víi

Frrndarvcll I(ft,
kópr,.

DérynéNonprofit Klt.

:'li',,th (Jlibr;r iigvvczctii

képvis eli: I(is i)omr;rl]ios

Ellenjegyzem:

Dr, 'f. Szabt'l .János iigyr,ód (BŰK: 20408. l(.\SZ: 3(lOíl9903)
Ruclapcst, 2021.01.21.

N,Iárl<

iiglwczctlí

talamerrn),i

-44.4

A

épiiletrészek lribáil,al kapcsolatos szal,atossági és jótállási igónl,elret
teriilctle vol1atkozó jótlrll1rsi 1egyekct a közös
megváIrtsztásától való nrdomásszerzéstől szl.rrnított 45 rrapon beliil.

\/evő tr"rdomásrrl veszi, hogT a közös

kozös kópviseló órwényesítlreti, ,\z Eladó kópvise\ője a közös
képviselőnek

acIja át,

l

a

4,5 Az Eladó a llirtokbaadással egyidgjii].*, attól kezdődőerr a \/er,őre engedtrrénl,czi és rlházza át az lrrgatlar-r
vonatkozásában a2 ópület kivitelezőjével szemben jogszabálv, illetve a kivitelezési sz,erz,Ődés alapjárr tennállÓ all.rbbi
szavatossá$ jogait és az azokbőI fakacló mirrclerrkori igérrl,ek et azzal,1rog1, x2 engedrnényezett igérrl ekért felelősségét
kl,zátja. A felelőssóg kjzárásál,al történt engedményezésta \Ier,ő a jelelszerződés allrítászival elfogaclja. A jcletr sza]<asz
szerirrti áttlházástőI,rlletve engedrnényezéstő| azEIzdő a birtokbaadi.rst kör,etően értesítia lrivitelczót.

Áz Eladó és a \revő megállapoclnalr, 1rog1, u Elacló a lribás teljesítésért,valamint az ezze\ okozott károlr
megtérítésóértferrnálló feielőssógét - rde nem ér,tve a szárrdékosarl okozott illen.e emberi életet, testi épséget vag1,
egészséget rncgkátosító szerződésszegéssel okozott ku'rrért l.aló Fclelőssóget - I<lzátla. Llacló tor,ábbzí kizárja a vele
szerlben a Ptk. 6:142. § szerrnti fclelósséget, mel}ret \revő nrdomástrl vesz. Felek az lrrgatlan r,étclrirát czcrr
felelósségkizárási rendelkezések ismeretében 1ratározták meg.
4.6

4,7 Yevő krfejezetten váIlalj1,lrogy krzárólag a kivitelezőr,cl szenberr érvénvcsít1ribás teljesítési igényt, Ós 1rifejezel,ter'
lemond arról, lrogy az Eladóval szemben 1rrbás teljesítési igénvt érr,órr),esítscl'.
4.8 \/evő rudornásul veszi, lrogt, amennyiben az áItd,a nregvlrsárolt Ingatlanban b/.rrrniféle átalrrlűtlrsr, ópítési rl'ltrrkát
végez, az Irrgatlant flc:m az ingatlarr-nyilvántartási nregncl,ezés cóIjára használja a jótállási és szal'atosság,r igérri'e
érvónyesítésétkjzárttá teszi az átalakítással, illerve egl,ó§ bear.atkozással érirrtett ópületrészek,- szerlrezctek, anvagok,
stb. tekintctóbcn,
4.9 Eladó az Ingatlarr megfelelőségéért a fentiekerr nllmcnóetr a Ptk. rerrclelkezóseinck negfelelőerr felel (szavatosság).

4.10 Szerződő felek megállapoclnak, hogy az ingatlarrolr vóte]áta többek között arra tclalrtcttel keriilt kialakít/rsra,
1rogy a 201,3, évi \/. törwény (,,Ptk.") alaplán a kellókszavatosságr igélry a teljesítésrrapjlrtól (míiszalrj átaclás-lrtr,ótel
napjától) 5 óv alatt évül el, az 5 év elévülésiidó jogvesztő határiclő.
4.11

E lrörllen \levő vállalja, hogy az
- bejclenti.

esetleges szavatosságr igérryét felrncriilésekot,

il7.í.

hal:rdókr alarrrrl

-

a iriba észlelésétltövctóen

kereskedelemben megvásároit ós beópítctt anyagok, épületszerkezeti elernek, bererrdczések r-rtán a gyirrtók ós
^
álta1 vállalt, illetvc törr,ényes 1ótuíllás az itálnl,aQo. A beépítettberenclezóselr jótállásár,al kapcsolatban az
forgalmazók
esetleges reklamációkat a \/evő közvetleniil az i]letékes szervizzel irrtézi abbarr az esetben, 1ra a \/cr,ó részóre ezcrr
dokr-rmcrrtációk tel]es körúen átadásra kerültek Eladó által.

4,12

5. FELEK JoGSzÁvÁToSSÁGA

5,7 Szetződő Felek büntetőjogl feleiősségiik nrdatában kijelcntik, hogy eüclegenítési és szctzési képcsségükber-r
korlátozva rrincsenek, \/er,ó és Eladó rnagyarotszág gazdasági társaság. A gazclasirgr t/Lrsaslrg önálló képl,iseleti joggal
rende]kező ügyvezetője kijelenti, 1-rog1, 2 cég ncm á11 csőd-, felszámolás,- \,agy végelszllnrol1ls alatt, és rrirrcs is
benl.ujwa ellcnc ilycn cljárás megindításlrra kórelern.
5,2 Felek rögzítlJ<, hog1, Elacló, rrrirrt rrrgatlanok ópítósérc és értókcsítésóte jogosr.rlt gazdas/.rgi társaság az ee},es vétellrrtószlctektól saj/at ner,ére szőIó, az általános forgalmi adóról szóló törvón}, lratált,a llit íattoző terrnékórtókesítóstól,
szolgáltatásrll.ujtlrsról kilrllított - a telek és a felépítrnényárát kiilön-külon feltr,ilrtetve tartalrnazó - számlát 1rllít ki

Vel,ő feló.

5.3 trladó krlelentr, b,ogy az Ingatlanrra1 kapcsolatban ta,tíozása nem á1l fertn, az Ingatlan és a Telek a 2. és jeler-r
pontban foglaltakon kívül pet-, telrer - és igérrymerrtes, továbbr lrarrnadik szernóll,neft az Ingatlannal és a Teleklie1
kapcsolatban nincs o1yarr joga, me\, \revő tulajdonszerzósét ltkaclályoz\alja, az ltrgatlallrrak, Tcleknek a Ptk, 4:94 §
szelir-rti használó j a nirrcsen.

5.4 Vevő kijelenti, hogy 1elretősége volt a jelen szetződés tendelkezéseirrek a rncgtlirgyalására. \revó krjclerrt, hog1, x
jelen szetződés neln taítaLmaz a\Ievőte nózve indokolatlanul egvoldalíran lri.rtrárryos kikötései<et. A \revő rrgl,ancsak
krjelenu, hogy a ielen szetődós rendelkezései tiszták, villrgosak, értlretőck, egl,érteLmiielr és összl-rarrgbarr vannalr az
általa isrnert piaci g},-akorlattal, íglr azon rerrclelkezések is, nrelvek az alkalmazarrdó jogszabá\,októl esetlcgcscrl
eltérrrek, mell,eklg Eiadó fellívta Vevő írgyeLmét.

Buclapest, 2021 .01.21.

],iladó

Ftrndarvel1 l(ft.
kópv.: 1'ótlr (iábtll iigvvczctlí

Vcvtj

DérynéNonprofit l(ft.
1<épviscli: Kis I)ot-rlor-rk<ls

Ellcnjegyze m:

Dr. 'I', Szabó Járros iigil,écl (BLjT<: 20409. 1(,\sZ| 360ó9903)
Ruclapcst, 2021 .0L21.

X,Iárl<

iigyvczctií

.-55.5 \'er,ő ezetrtrcl lrijclcrrti és szavatolja az EIadó felé, hogy rrern alanl,a semrnil),err függőben 1él,ő követelésnek,
1,2g,1l 1,j25g{|xlrralr, ame\, kósleltetheti, \,ag), akadál),oz.hatja a j|ren szetződés által célzott iigylet teljesülését,
\Iagllame\,Ósszerííerr elképzelhetŐ, lrogy lrátLányosan óflnü a \/evó azon kópességót, hog1, teljesítse a jelen szerződés
szelitrti liötelezettségeit, ós a \/evó rnegfelelő elkötelezett ftlanszítozással vagy készpénzállománnyal rendelkezlk az
Ingatlrrrr n-rcgl'zislrrliisiilroz szr"ikséges ör-rerő rnegfizetéséhez, és rrincs tudorrrása o\,an "1u6'1rtól vag1, körülnrérryről,
ame\, n2 e sctleges kölcsón feli,éte]ót akadá11,62[nllá vagy gátolná,
cljárásnak

5.Ó

]]ladó szavatolja, b,ogy az Ingatlarr a tulajdotljog átrrrlr/rzásakor, illetve az Ingatlan birtokbaadásakor per-, teher- és

igérrl,r-llerrtes ]e"z.

5.7 E,laclÓ szzrvatolja, I:'og1, i17 Irrgatlarrt a jelerr adásl,étclr szerződés megkötését megelózően másrrak ncm adta el,
rrr?'ts szerződés vag]r egyél] kötelezettségvállalás rrincs l-ratál;,ban az Ingatlalta vonatkozóan, továbbá arra
\.onatkozóan a szer-ződés rnegkötósót követőer-r sem aclásvételt, sern eglléb szetződést másokkal nern köt.

il]ctve

5.8 Eladó szavatol, hog1, az lrrgatlal-rta és Telekle vonatkozóan senkilek- sen az irrgatlan-nyilvántart.ásba bejegyzett,
kí\nlli - ol;.ar"r joga rrcrn ii]l fenn, anrel1, a \revőt tulajdorrszerzésben yagt, az Ingatlan
haszrrálatállar-r ilkadáls,ozza, 7.avrj^, koiittozza, r,alarnint maga ilyerr szerződést nem kötött és jelerr szetződ,és
rncgkötósót kör,etóelr sern kőt.
se1]l aZ ingatlarr-lrl,i|l.árrtartásorr

5.9 Eladó szavatol, hog5, a "72126déslrez csatolt tulajdon 1ap másolat pontos, a jelen szetződés időpontjában fennál]ó
lrite]cs Ós valÓs he\,2glgt ükröz, valarnirrt - nem léteznek - sem ingatlan,nyilvántartásba bejeglr2gndfi, sem ingatlan1l)/i]v;nt,lrt'sba való bejeg;,zés rrélkiil létező - olyan jogok, kötelezettségek, tények, függőberr levő eljálások vagy ezek
bcjcgl'zósór,e rrirrryulÓ széljegl.ek, allelr,e]<et a ferrti tulajdor-ri lap rrrásolat nem riintet fe], továbbá a \revó tészéte az

Ilrgatlar'nal és a Telckkel kapcsolatl;an az sz,erz,őc7és a|áíúsát megelőzőerr rendelkezésre bocsátott információk,
szerződósek és e$,éb olriratok yalósak, Iritelesek ós por-rtosak.

5.10 Eladó lrijelerrti és szavatolja, hog, 11|16" ols,^i, a7 o1szágos vag1, 1r6\li lratóságoktól szánlaző ll,atátozat,
ir-rclítr,álly, ér,tesítós 1,2191. fg]s2§]'1ás és trrdomása szerirrt rlirrcs o1;,2n fenyegető 1z2glr 1,2|[52inűsítlrető inűtvány,
Órtcsítés vagy Íelszóljt/rs, atnel1, azllgaílan nrlajdonjogát, lraszrrálatát va$,birtoklását bárrni\,en módon érintené.

a jeler-r szerződés megkötését mege|őzően rrrinden ol1,an 1ro'o' átadott és mirrden o\,an
cloktllnentlrmot a \Ievő rerrdclkczésér-e llocsiitott, ame\, jelentőséggel bír a 1d,en szetződésre vorratkozó vevői döntés
n egIr o z a talako r.
5,11 -\z E]acló

5.12 ]|.|ltdó rrvilatkoz'k, lrogy az á]tala Yevijvel közo]t rrrforrrrációk valóságlrűek és semrnil),err tekintet'ben nem
féIrer.czetőek.

krjeler-rtik ós szavato]ják, lrog1, résziikről
sítlrctóek és kikérrvszerítlretőek.

5,13 Felek kölcsörTöser-r
órr,órr),e

a

jelerr szerzódésben \,ál]altak érvérryesek,

5,14 tllacló n),ilatkozik, 1-rogl \/gr5r.l szenrben a szerződés szer-inti \/ételát megírzetésénfeliil sern jelen szetzódésből
eteclőerr, sem egyéll jogr.iszorryból eredően, tllewe sern bárrrre\, eg,éb |1gl,bgn sernmi11,61 igénye, kövcte]ése nem ái1
ferlrr.

5,15 _\z lrrgatlar' nrlajclonjogának \/er,óre töltónó
jcler-rtiís térryről és körlilrrrérryről, arrrely
lratassal lerrne.

azEIadő

átszáIlitsáig a I.clelr kötelesek eg),mást értesíterrimlnderr ol;,an
\Ievő arrvagl lre\,zetére vagy azlflgat\afl11. nézve kedvezőt]en

\,itg),

5,1(l lrelelr ]<ölcsörrösen r,állaljálr, lTog1, x rnásrk felet merltesítik - azazhell,eíte kiíizetik v^gy <z:LíIáí^ megtéfitjk rlrirrderr olyalr felcl"s"óg, lrereset, rlesztesó8, költsóg, kár, igény, kiadlís, karnat vag), bírság alól (beleérwe ebbe többek
közőtt az Ósszeríien ós igazoltarr fcllrrerült ügrwédi dílakat és kiadásokat is), arrrcl1, szánán abból eredőerr rnerü] fel,

hogy aclott SzetzőcIő Fé1 jclen
sz:tv:tt

ill,

sze

oss.igr,állal:isát rrregszt.gi.

5.17,\ Ilelek rögzítik, hogy a jclerr

rződésben foglalt bárrnely kijelentése valótlan, vag]r

a

1ré1 bárme\,

szetződés mcgkötését követően lratlrlyba 1épő bármel1, jogszabály
iár, az Eladór,a nenr

r-rródosítlrs/r,áltozlts, arnel1, a \rer,Őre r-rézr.e lrátrányos an),agl, l,zrgy cgr,éb kijl.ctkeznrón),ekkel
hárítlrató, ígl,al-rrrak terl'eit a \Ier,ő kötelcs r.ise]rri.

5.18 ljclclr rögzítilt, I-rogt, a jelen szerződósllen foglalr iigylet vonatkozásban a 2/2009.0rI.24.) PI{ vélemérry
alap jlirr ,,\7 2.
porrtbarr fcltiirrtctett trrgatlarrok (Gépkocsi-beálló) oszthatat]an szolgáltatásként
(clo1ogrlsszességlrénQ kerünek értékesítósrc,
JlrIrl.rllcst. 20] LU l,] l,

liladt'l

\/cvli

Ftrndarvcll l(ft,
liópv,

:'l'ilth

DérynéNonprofit Kft.
lrópviscL: I(is I)

G libr;r, r-igvvczctii

Ellcniegyzcm:

I)l. 1', SzebciJáll<ls iigyvécl (}3ÜI::

2O.+O8,

L3udallcst, 2021,01.21.

lr,\SZ:

cln-rc;n l<<;s

.jóOó99O3)

l![árk tigyvczctí!

-66.

TurelnoNloc ÁrnuHÁzÁsn

(;.1 Eladó a tulajclorijogát a teljes véte]ár,krfizetéséigferrntartjl, azonban Eladónak a tulajdonátszállásra vonatkozó
hozzájártiő nyllatkozatának csatolásáig a szerzőc7ő felelr lrözösen kéril< az i-lletékes Földlrivatalt, hogy az lrrytr,. 47/A.
§ (1) bekezclés ll) alpontja alapján \/evő iavára tötténó tulajdonjog bejegyzósi kételem fiiggőben tattásta keriiljcln
az EIadó áIta| a bejegyzési engedé\, tnegadásáta a jelen sz,etzőclésben rneglratározott iciőpontlg, legfeljebb 6 hónap

időtartamta.
6.2 \revő je\en szerződés aláírásár,al feltétlen és visszavonlratat|an hozzájáruláslrt aclja alrhoz, hog1, |12 az adl'tsr,óte]r
szetződés Eladó vag1, \revő által gyakorolt elállás folvtlrrr megszíínik, a \/evó javitra sző),ő tulajdonjog bejcgi.zósi
cngeclély iránti kórelern az ingatlanok tulajdoru 1apjának szél]egl,éról Eladó cg1,6]{xlú lrérelme alapján tórlésre keriiljorr
az'ngatltlrt rr),ilvlrrrtartás'ból. \/evő jelen nl,ilnl}igz^t^
§ (2) bekezdóse szeritrti \tel,ő törlósi engedól1,{11gk

^l)tk.5:178

ninősiil,

6.3 ]]ladó jelen szetződés aláitásával egyidejűleg külörr rrytlatlrozatban (bejegyzési engeclé\) ,,liltit/e n ds
uisl1auonhaíatlan" bozzáláruIását adja ahhoz, hogy a tulajclonjoga törlósre és Vevő tulajdonjoga az 2. pontban

megjelölt

r

Teremgaúzs 1/39 ingatlanhányada vonatkozásában 1/1

r

Teremgatázs'J./39 ingatlanhányadavonatkozásában

r

Tererngarázs 1/24 ingatlanhányada vonatkozásában 1/1 trrlajdoni

az illetólres Földlrivatalnál

vétel jogcímérr bejeg;,zf

51

tulajclorri hzitrl,ad lrrátr;,§x1 (Gépkocsi-beálló

1)

1/1 tr"rlajdorri hánvad aránl,§n1 (Gépkocsi-be álló

2)

1rálrl,acl arárryban

(Gépkocsi_beálló

3)

nycrlct-r.

6.4 EIadő a jelen szetződés aláításával a trrlajdonjog áttlbáző nyilatkozatot iigl.vécli 1etétbe lrel),ezi ellcrrjcgyző
iiglwédrré1.

A letót \Ievő iaván történő fclszabadításának feltétele, 1Tog1, x teljcs r,ótelár klcalenfi16,r" ós ellerrjegyző iigvi,ód
tészérclritelt érdernlóen Írásban igazolásra keriiljörr (Iilacló írásbarr tett llyilatkoz^t^v^\ vag)- ame111l)riben l]lacló 3
napon beliil tlen tlvtlatkozik, Úg} a \rel,ő á]tal klkért visszavorrlratzrtlan barrki tcrhelósi órtesítővel, és eg)lúltlal Flacló
írásbelr értesítéséve).ltásbe]rrrektrunősü1 a fennrnalacló vételirr megítzetésénekrgazolása, irmenrr),ibetl az E|adó azt
elektroniktrs 1er.él forrnájtiban teszl rneg (szabp.iirrrps@drgbJru c rlriril cínr'e.)
ó,ó

7.

BInroxnaalÁs

A birtolráttr.rlrázzis feltétele, hogy \revó valamennl,i, Eladóval szemberr ferrrrálló íjzetési kötelezettségének eleget
tett (\revő az Ingatlan teljes vétclárárrak összegót l]lacló részórc rnaradéktalarrr.ll rrregíizette). 1relck rögzítik, 1rogy
Ingatlan birtokbaadására a teljes vétclár nregfizetésót kör,ctő 1egkóső'bb 8 l-nrrnkarrapon beliil lreriil sor.
7.1

7.2 F'elek rnegáilapodnak, lro9, a bittokbaad/.rsról jegyzőlrorryr.et ycsznck fel, rrre\,berr az lrlábbialrat rögzítrk:
(a) birtokbaadzis napjlrt

(b) valarnelyilr fél által lényege"nek tartott körii]rrrénr,cket
(c) a közüzetni

mérőórák állzisait

(d) aJótállási jegy, jótállási szabáIyzat, valamint az ezzel kapcsolatos doktrmenturn \/er,ő részére törtérrő átadzisát

7.3 Felek a birtokbaadással egyidejírleg külöri n),ilatkozatban rögzítik, 1rog1l B]^,16 a szetződésberr r.álialt
kötelezettségeir'ek rnaradéktalanu1 eleget tett, \/evő a vételátat rnatadéktalanu1 megfizettc, a szerződést a Fielek
szerződésszerűen teljesítettólt és Felehrek a szerzódésból eredóeri egymással szernben semrnt1l,en kovetelésük rrem 1r1l
fenn.

7.4 A birtokbaadás napjáig éltelemszeriíen ]]ladót tcrlreli az irlgatlarr valamerrnli terlre (ideórtr,e clsősorllan a
közüzeml díjakat, közös koltséget), \/er,ő a llirtokz]rtrulráz,its na,pji,,tőI viseLi az ingatlarrok tctlreit, akán,esz,élyt,hűzzlt
annak haszrrait.

7.5 \rer'Ó r,állalia, hogy a köziizemr szerződések módosítászr érdekéberr a birtokbaadás időporrtjától szlrlnított 7 rraport
bclul eljár az illetékes közníiszolgáltatók előtt,

I3rrdapest, 2021,,01 .21,

l]iladri

Yc1,1j

Dórynó Nonprofit l(ft.

Ftrndarvell K[t.
l<ópv.:'l'ótlr

(}irbor ügyvczctii

képviscli: I(is

L) <lmrlr-rkt;s

Ellenjegyzem:

Dr. T', SzabílJános ügyvóci

oÜK:

20408. I(,\SZ: 3(lO(l9903)

Rudapest, 2021.01.21,

N

{ár l<

iigy\,czctíj

-18,

8.1 Felek a lrölcsöl'

ELÁILÁSI JoG, A SZERZőoes N,{BcszüNrprBsr

FBrsoNtÁse

teljesítést kör,ető elállás jogát luzátják.
9,

KölrsncBKVISELESE

9.1 :\ jelen szerzőclÓssel

kapcsolatos költségekct, az ingatlalrszelzéssel kapcsolatos nrlajdorrszetzési il]etéket, illetve a
trrlajdonr'áltozás irrgatlan-nyilvárrtartásbarr történő árvezetésének költségeit a \/evő viseli, rníg az Iagatlan
birtokritruházásár'al kapcsolatos költségeket, az Irrgatlan értékesítésébő]
eredő esetleges adóírzetéúkötelez-ettség
Eladót terlreLi. Felek rÖgzítiJ<, lrog1, jelerl szerzőclést szerkesztő ü5véd E]adót kioktatta az irrgatlanértékcsítéshatályoi
adó, rníg \t evől az illetóktőrwór' 1, vorratkozó rendelkezéseiről. Szerződ,ő Felek az adó- és illetékfizetési
köteleze ttségr őI szóIó r,er-rdelkezéselre t n-regértették, fudornásul r.ették,

9,2 \rcvcj az Ingatlarr visszterlres \r,tg]ronszetzése után illeték lrzetésóre köteles, mel;. r,i5.rl.rlres vagJ,onátr.ulrázási
illcték áItalános lr-rér,tóke ,,a4i/htékekúl'szóló 1990, él,i XCIII. törvén], (továbbiakban: Iw.) 19.§ (1) lekezdésének
Potrtja alapj/.rrr a megszeízeft v2g\/o11 ter]rekkel lrem csökkentett forgalmi éttékeután 40Á,

9,3 \'cvő

tudor-r-rásr,r1

l,eszi, 1rog1, az Itv. 69. §-a alapjárr az illeték alapjául szolgáló forgalrnr értéketaz á|]ani

aclÓhatriság /rllapítia neg, azonbatl a vag)rotlszerző a forgalrni értékről n)Iilatkozhat, Az ái]amr adóhatóság a forgalrni
értóket elsősorbarr az rjsszehasorrlÍtó órtékadatok alapján á\Japítja meg, de - összehason]jtó értékadatok hiányáúan _

rrrás értékrneghatfuoző módszert

is

alka]rnazlrat.

Az

ál]arni adólratóság

a forgalmi értékmeglillapítása iorán

a

vag1,orrszerző rlyilatkozatzit írgyelernbe vel-retl, sztikség esetén 1re\,52{6 szemlét tartiat, külső szakériőt vonlrat be,
tor,ábbri felhaszr-rállratja az ngatlarr errergiatalrúrsítr,árr),ábarr foglalt adatokat,

9.4 \'cvíj tr,rclomássa] bír, arról, ho$. 27 Itv. 77. § a) porrtja szerint kiszabás alapján péazzel kel1 megírzetni a
virg)lo1ls7clz'si i]letéket, rne\l1S] azIW,]8, § (1) bekezdése szerint az adőhatőság írzetésimeglragyást (lratárázatot) acl
H, -\z ]tl'.78. § (3) bekezdése szer-irrt a íizetésimegl'agyás (határozat) alapjárr fizetenr]ő illeték a hatÁtozatjogerőre
emclkeclósét kcjvetó 15. rraporl válik e sedékessé.
9.5 \Ier'Íjk és Eladó r,égezetiil tudomiisul veszlk, lrogv az clj/.rró ügyvéd tájékoztatása nern terjedt ki és rrem is kell
laterjedriie ttz l|lctók/adő rnér-tékére,r,alanrirrt szánítására; az okilatszeíkesztő ügyvédnek ncm felaclata a tor,ábbi
adótalrácsac'lói, adóoptlmal_tzálásra irrinyuló ter,éken),sés.
10.

MEGHÁTALMAZÁS

10.1 Szcrződő felek meghatalmazzák dt. T, Szabó János ügyvédet (Grrlyás & Szabó Ügrédi lroda, 1053
BudaPest, Magyar tt.3. I/2., Budapesti Ügyr,écli Karnara, laistíomszám:20408, KASZ:-SOOOS903), 1rog1, a

jelerr adrisr.ételi szcrzőclés alapján a íe]eket a földluvatali eljárásban képviselje, helyetük, rrevülrberr eljárjon. dr.
Szabó János iigl.véd a rneghatalrnazást elfogadom.

T.

10.2 Felek kijelerrtilr, lrogv az okiratszerlresztő ii5wód tésziikre rnegfelelő tájékoztatást rryújtott a jelen ingatlan-

adásr'ételrc \Ionatkozó an)lagj- és eljlrrásjogi szabályokról, arne\, tzijékoztztást a felek megértettékés elfogadták.
10,3

Olriratot szerkesztő ügyr.éd a jelel szetződést

a keltezés lrapjárrak

megfelelő időpontbarr jeg],zi ellen.

10.4 Fclek
,,á//a/álrlJ kd1i,ga7gattisi rendíaríárról' szó|ő 201,6. évi CL. törvény 13.§ (6) bekezdése alapján
kifejezetten ^z
\<étik az illetékes ingatlanügyi hatóságot (földhivatal), hog1, .72 irrgatlan-nyilvlrntartási eliárás sárárr
a dÖntóst

tafialmazó hatátozat résziikrc közvetlerriil is lrézllesítésrekeliiljcln.
11.

SZERzőDBs Ir.tóoosí:rÁSA, A szERzőDES TELJEssEGE

Á

lrelek rlegegl'eznek, lrogy jelerl szetződós rnódosítása csa]t írásban -l<lzá,úlag a je|en szerződéssel azorros
- én,érr]Ies,tovább?i, lrogt, lra a jelen szerződésben foglalt valamely r.r.,1.n""U.
érvér]1'13]gn1l6k bizonyrrlna, v^gr|
s,álna, az a jelerr szetződ,és egészétenem hat ki, Á Felek kölcsönöserr
^zzá
kötelezcttséget vril]alnak arra, lrogv
a jelen Szerzóciés l-ratír\,911 kír.iili vagy énénytelennévált rendelkezéseit a
gazclaságrlag elérrrr kjvárrt cóllroz legközelcbb álló szabál\,al pótolják, Jelerr r-errclelkezés a]ól kivétc]t képez a
llar-rlrsziirnla, rllewe a iiivitclcző szerr-ró\,éllgk rrregjelölésc, illetve rnóclosítása, rneIl, a jclen szetződés kótoldalú
rrlódosítlrsát rlern igérr1,Ii, de az EIadó a változásról - arrnak lnegtöíténtétól szárnított 30 naporr beliil * írásbarr köteles
a \/er,őt értesíterri,_,\z értesítós kézhezvéte]ótőI a \/cvő csak a saját veszél1,{1g térl-ret el az órtesítósben foglaltaktól. Az
Óltcsítés elmaradásából etedÓ, a \/er,őt ér-t károkért az E|adó felelőssóggel tartozik. Az L,ladó a jelerr porltban foglalt
vi'rltoZlisoktól irliár olyarr rnódorr is ér-tesítlreti a !er,őt, Irogy a rnódosítl'rst az.\dásr,éte]r Szerzőclés szövegébe
11.1

lbr:rr'ai sza'blt\,ok betattlísrival

be

1cfoelalja.

l3rrclallcst, 202L01 .21

.

Vevlj
DérynéNonprofit Kft.

]:]ladrj

Fundawell I(ft.
kópv.l Tóth C}áb<lr ügyvczetíi

képviseli: I(is Domonkos Márk ügyvezető

Ellenjegyzem:

Dr. 1', SzabílJános ügywéd (BÜK: 20408, KASZ: 3ó0ó9903)
Rudapcst, 2021.01.21,.

-811,2 Szetződő felelr rögzítik, lrogy a jelen szerződés minden jogot és kötelezettséget taít^Ifil^z, ezcn tÚltnctróetl,
semnrill,en egyéb jogot és kótelezettséget egr,-mlissal szernben nem r,áilaltak, és rrem kívántak rögzíteni.
11.3 Szetződő fclck rögzíti<, 1rog1, -irr;l"r, olyan ténv, köriilmérr1., ll)Iil.tko7,1t, arnely a szerzócléskötés szcnrporrtjlrbó1
lérryeges, a jelerr Szerződés részétképezi, ezcn tr-rlrrenőerr semrnilt,en rnzis lrérdóst rendezni nern ldr,ltrrrrak.
12.
1,2.1,

Szetződő felek megállapodnak abban,

A 1ocvrrÁK RENDEzIisE

1rog1, a

ercdő csetleges jogvitáilrat békés Írton rcr-rdezik,
eg),eztetést fo\,1xl,r,l1, ós ennck
általárros rlletékesség szabályok alkalmazar-rdóak.

jelen Szerződósból

és csak végső esetben fordulnak bíróságlroz. .\ jogvitrival kapcsolatosan
eredménytelensége esetén a jogvita bíróságr útra tcrclésc esetón zrz
13.
13.1

A

ÜcwporTENwÁzLAT

jelen szerződés eg),berr ügyvédi tét-rlru,ázlatrrak rninősiil.

13.2Alulírott, Dr. T, SzabóJános iiglr,éd, a)elelszetződés aláításár,al elisrnerem, lrogy tudomással bírok arról, hogy
a jelel szetződés alapján - rninthogv az cgyben letéu szetződésnek is minősiil - ellgem kötelezettségek terlrelrrelr, és
kötelezettséget vállalok arra, 1rogy a lctétkezelósi, ővést ós felszabadításr kötclezettségernrrek a jelen szetzőclésberr
foglaltak szetrnt eleget teszek.
14.

Z Ánó RENDELKEz EsEI(

14.1 Felek rögzíttk, 1rogy ellenlrező érte]míi kikótés lriányában az eg)les számra hivatkozó szavak többes szr'tmra is
vonalkoZnak, a Személ),elrre 1r_rvatkozó szavak vonatkoznak a jog1 szenré\,ekre és a rrem jog szemó\,gklg is; r,alanrirrt
Llgy^nez érvényes (minden egyes esetben) fordíwa is,
1,4.2 Szetzőclő felek jelen szerzódés aláitásávil, kijelentlk, hog1, 2 14/2O1S. OrL 25.) N,IÜI( szabál,vzat értelrnóben
b,ozzájárulnak alrlroz, lrogy dr. T. SzabóJános iiglvéd (Grrlyás & Szabó Ügyvécli ltoda, 1053 Budapest, N{agyar u, 3.
L 2,) a jelen szerz,ődés megkötéséve1 kapcsolatosan ismettté vált személl,es adataikat kezelje ,

14.3 Szetződő fclelr jelerr szerződés aláírásával kijelerrtik, hog5, ,,n p6rrrotát tlt a íert"on'rynurfnanl,{roiá,;a nlegalő{iről ét
szőlő 2011 . évi LIII. törwény (tor,ábbiakban: Prnt.) előírásr'rrrak rnegfelelőcn rryilatkozzitk,hogy ttz
üglrlr{d1 megbízási szetződéssel kapcsolatbarr saját nertikben 1árnak e|, Szetződő felek jelerr szerzőcIés aláírz'rsár,al
b,ozzájáruJaak alrl'oz, i-rogv a Pnrt. szerrntj iigyfél-áwitágítás sol1rrr l]emlltatott okiratokról a nregbízott iigln,écl
rnásolatot kószítscn, tor,lrbbzi alrlroz, Irogy muis szolgáltató 1llt^l \,égzett iigyfél,riwilágításhoz a rnegllízott i,iglnócl az
átvilágítás során tögzített azonosító aclatokat átadja.
negakadá/1,o7aúró/"

14.4 Felek kijelentik, 1rogy személyes aclatatkat blrrme11, hatóság l<lzáróIaga 1elen szerzőcléslrez kapcsolóció eljlrrásban

jogo sult feihasználrri.
14.5

A

14.ó

A

került.

jelen szetződésben ncm szabá]r,ozott kérclésekberr a Ptk. vonatkozó rcndeikezései azirányttdóak,
jelerr szerzódós 7 egl,rnlrssal megegyező eredeti példárrl.barr készült, melyből 1-1 példány Felek részóre átaclrisra
és nyr-rgtázzák.

A szetződések ilfuétclétFclek jelcn szetződés aláírásával is elisrrrerik

1,4.7 A )elen szetződést a Felek, mirrt alraratuklral mitrdelrbefl megegyezőt elolvasás és nregrnagyatázás líál
jőváhagi,őIag aláirják a szerződést készítő ii$wéd ellenjegyzése rnelle tt. \rcvő 1elen szetződés rnellékle teirrek, illetve az
Irrgatlanra vonatkozó lrasználati utasításlrak, házirenciek n áwételót jelen szerződós aláírásáva1 elismeri ós n1,1g1{22x,
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