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A fentiekre tekintettel a Felek az alábbiakban állapodnak meg. 

I . A S Z E R Z Ő D É S É R T E L M E Z É S E 

1.1 Meghatározások 

A jelen szerződésben nagybetűvel írt szavak, kifejezések - hacsak a 
szövegkörnyezetből másképp nem következik - az alább meghatározott jelentéssel 
bírnak. 

áfa jelenti a mindenkori hatályos, az általános forgalmi adóra, vagy az annak helyébe 
lépő adónemre vonatkozó törvényben meghatározott mértékű adót. 

Ajánlat jelenti a Vevő által az Ingatlan megvásárlása tekintetében tett ajánlatot. 

Bejegyzési Engedély jelenti a BFVK Zrt. által a Fővárosi Önkormányzat nevében az 
ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi. CXLI törvény 29. §-ban foglalt feltételeknek 
megfelelő és a jelen szerződésben meghatározott feltételek teljesülése esetén 
kiadandó, a Vevő 1/1 arányú tulajdonjogának - vótcl jogcímén - az ingatlan
nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáruló 
nyilatkozatot. 

Birtok átruházás jelenti az Ingatlan birtokátruházását az Eladó részéről a Vevő vagy 
a Vevő megfelelően igazolt képviselője részére. 

Birtokátruházás Napja jelenti a Vételár Megfizetésének Napját és az esetteges 
késedelmi kamat megfizetését követő 15. munkanapot. 

Közszolgáltatási Keretszerződés jelentése az Előzmények I. pontjában került 
meghatározásra. 

Eladó bankszámlája jelenti a BFVK Zrt. Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-ncl vezetett 
10201006-50021963 számú önkormányzati alszámiáját. 

Foglaló jelenti a kötelezettségvállalás megerősítéseként fizetett pénzösszeget, amelyet 
a jelen szerződés 4.1 (a) pontja pontosít 

Földhivatal jelenti a Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatalát. 

Fővárosi Önkormányzat jelenti Budapest Főváros Önkormányzatát. 

Ingatlan jelenti a Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal által a 
110286 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest X V I , kerület, és 
Budapest XVI., Szent István utca 3. (Budapesti út 36-38.) szám alatti, 1095 m2 

területű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű ingatlan 1/1 arányú 
tulajdoni hányadát. 

Ingat lan-nyi lvántar tás i Törvény jelenti az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997, évi 
CXLI. törvényt, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szőlő 109/1999. (X11.29.) 
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területű, kivett lakóház, udvar, ga/.dasági épület megjelölésű Ingatlant. 

2.2 Eladó képviseletében a BFVK Zrt. kijelenti és a Vevő kifejezetten tudomásul veszi, 
hogy a BFVK Zrt. jelen szerződésben tett jognyilatkozatai a Fővárosi Önkormányzat, 
mint az Ingatlan tulajdonosa nevében a Keretszerződés, az eredményhirdető határozat 
és a Meghatalmazás alapján tett jognyilatkozatok. A BFVK Zrt. által tett e 
jognyilatkozatok a Fővárosi Önkormányzatot jogosítják és kötelezik. 

2.3 Eladó az Ingatlanra vonatkozó tulajdonjogát a Vételár Megfizetésének Napjáig 
fenntartja. Az Eladó a jelen szerződés aláírásás'al feltétlen és visszavonhatatlan 
hozzájárulását adja abhoz, hogy az Ingatlan tulajdoni lapjára a tulajdonjog függőben 
tartással történt eladás ténye a Vevő javára feljegyzésre kerüljön az Ingatlan l/l 
arányú tulajdoni hányadára, vétel jogcímen. 

2.4 A BFVK Zrt. a Bejegyzési Engedély öt eredeti példányát a Vételár és esetleges 
késedelmi kamat Megfizetésének napjától számított 5 munkanapon belül köteles 
kiadni a Vevőnek. 

2.5 A Bejegyzési Engedély benyújtása a Földhivatal részérc a VcvŐ feladata és költsége. 

2.6. A Felek jelen szerződés aláírásával kifejezetten megállapodnak abban, hogy a 
Birtokátruházás napjától kezdődően a Vevő jogosult az Ingatlan kizárólagos, 
birtoklására és használatára. 

2.7, A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező ingatlan az épületek 
energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI, 30.) Korm. rend. hatálya 
alá tartozik, a rendelet rendelkezései szerint tanúsítványt kell készíteni, amelyre 
tekintettel a jelen szerződés tárgyát képező ingatlanra vonatkozóan az energetikai 
teljesítőképességét igazoló HET-00431439 és HET-00431446 számú energetikai 
minőségtanúsítványokat a BFVK Zrt. a Vevő részére a jelen adásvételi szerződés 
aláírásával egyidejűleg átadja. A Vevő az energetikai tanúsítvány átvételét a jelen 
szerződésen tett aláírásával elismeri. 

3. VÉTELÁR 

3.1 Felek az Ingatlan vételárát az Ajánlat alapján az alábbiak szerint állapítják meg: 

Az Ingatlan vételára: 34 015 748 Ft + áfa 

3.2 Felek kijelentik, hogy a Vételár az alábbi 3,3 pontban foglaltakra tekintettel - a Felek 
kölcsönös megállapodásával került megállapításra és a Felek azt méltányosnak, a 
forgalmi viszonyok szerint megfelelőnek tartják, így a Vevő a Polgári Törvénykönyv 
6:176. § (5) bekezdésére is tekintettel az alábbi 3.3. pontban foglaltakkal 
összefüggésben semmilyen igényt nem támaszthat a későbbiekben az Eladóval 
szemben. 

3.3 Felek rögzítik, hogy a Vevő a Vételár megajánlásakor figyelembe vette a következő 
körülményeket: 

Az ingatlan tekintetében a magyar államot első helyen, a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdés alapján elővásárlási jog illeti meg; 

Az illetékes önkormányzatot az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak 
önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (1) 
bekezdése alapján elővásárlási jog illeti meg; 

Az ingatlan 101 m2 területre vezetékjoggal terhelt (jogosult: ELMÜ Hálózati 
Kf t ) ; 






















