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INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

A jelen ingatlan-adásvételi szerződés (a „Szerződés”) alulírott napon és helyen jött létre az alábbi felek 
között:

egyrészről: a FŐKETÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített 
elnevezése: FÖKÉTÜSZ Kft.,székhelye: 1145 Budapest, Szugló utca 9-15.,cégjegyzékszáma: Cg.Ol- 
09-466332, statisztikai számjele: 12109584-8122-113-01.,adószáma: 12109584-2-42, képviseletében 
eljár: Kovács Balázs Norbert ügyvezető) -mint eladó (a továbbiakban: Eladó)

másrészrőkYE ZHENYONG (születési név: YE ZHENYONG ,születési hely,idő: Zhejiang (Kína) 
1977.12.26.,anyja születési neve:Chen Qiuhong,személyazonosító igazolvány külföldi 
részére,száma:012421 EK,lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: 688088 SL,személyi azonosító 
jele: 1-771226-0103,adóazonosító jele: 8405364382,1165 Budapest, Újszász utca 55. szám alatti lakos, 
kínai állampolgár) -mint Vevő, (a továbbiakban együttesen: “Szerződő felek” vagy „Felek”) között, 
alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

Az adásvételi szerződés tárgyaI.

1./  Az Eladó kizárólagos tulajdonát képezi:
1.1 II./4 sorszám alatt, „átalakulás- Budapest Főváros Önkonuányzata közbenső tulajdonjogán át - 
jogcímen, 1/1 arányban a BFKH Földhivatali Főosztályának ingatlan-nyilvántartásában, 14412/0/A/2 
hrsz. alatt felvett, tennészetben 1011 Budapest, I. kerület Fő utca 19. földszint 2. ajtó „felülvizsgálat 
alatt” címen található, ISóm^ alapterületű, „üzlethelyiség” művelési ágú társasházi ingatlan, az alapító 
okiratban meghatározott helyiségekkel és a közös tulajdonból hozzátartozó 637/10000-d eszmei 
illetőséggel együtt. Az 1991.01.24. napján kelt társasházi alapító okirat szerint az ingatlan földszintből 
és galériás szintből álló, 2 db előtér, 2 db raktár, öltöző, fürdő,üzlethelyiség, tárgyaló,konyha, kézmosó, 
WC, üzlet feletti tér és pince helyiségből áll. Az ingatlan riasztóval ellátott.
Az épület, amelyben a szerződés tárgyát képező ingatlan található, földszint + 4 emelet kialakítású, 
zártsorú, városias beépítésű, hagyományos tégla szerkezetű építmény, társasház. A 14412/0/A/2 hrsz-ú 
ingatlan közvetlen utcai bejáratú, ablakai az utcára, illetve az épülethez tartozó belső udvarra néznek. 
Jelenleg üresen áll, nem hasznosított. A felmenő teherhordó szerkezetek téglából falazottak. Födém 
szerkezete síkra vakolt tégla boltozatos, ill. borított gerendás fafödém. Tető szerkezete fa fedél szerkezet, 
cserép fedéssel. A homlokzati nyílászárók (bejárat, utcai portál) korszerű műanyag szerkezet, 
hőszigetelő üvegezéssel. Fűtés gázkazánnal megoldott, a hőleadók acéllemez radiátorok. Melegvíz 
ellátás gázüzemű kazánnal biztosított. A fűtési rendszer, melegvízellátás működőképes állapotáról 
jelenleg meggyőződni nem lehet, ennek a körülménynek a feltárása és vizsgálata a Vevő kötelezettsége. 
A Mosdó, WC helyiségek, szerelvények részleges felújítása, cseréje szükséges. Falfelületek avultak, a 
vakolatok, felületképzések felújítandók. Padozata simított beton, kerámia és pvc burkolattal. Az ingatlan 
felújítandó műszaki állapotú. Az ingatlan 6 m^-es pinceszintböl, 66, 5 m“ földszintből, valamint 62,5 
m“ emeleti szintből áll, a teljes alapterület 135 m’.
1.2 Az ingatlant III./l. sorszám alatt, a világörökségről szóló 2011. évi LXXVIl. törvény 6/A. §- 
alapján a Magyar Állam javára bejegyzett elővásárlási jog terheli.
1.3 Az 1991.01.24. napján kelt társasházi alapító okirat a társasházi tulajdonosok részére 
elővásárlási jogot nem szabályoz.
1.4 Az Eladó - a Magyar Állam elővásárlási jogát kivéve - szavatolja az ingatlan per, teher és 
igénymentességét.
1.5 Az Eladó a fenti ingatlanra vonatkozó tulajdonjogát a 2020. szeptember 30. napján 
8000004/393589/2020. megrendelés számon, elektronikus úton lekért tulajdoni lap teljes másolatával 
igazolja.
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1.6 Az 1.1 pontban megjelölt ingatlan vonatkozásában az Eladó a közhiteles ingatlan- 
nyilvántartásszerinti adatokat használja fel, az attól való esetleges eltérésért a felelősségét kifejezetten 
kizárja, melyet a Vevő elfogad és tudomásul vesz.
1.7 A Felek rögzítik, hogy a pályázati dokumentáció mellékletében található alaprajzok kizárólag 
tájékoztató jellegűek, az azoktól való esetleges eltérésekért az Eladó felelősséget nem vállal, azt 
kifejezetten kizárja.
1.8 Az Eladó tájékoztatást ad arról, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlan a cégnyilvántartásban 
telephelyeként van feltüntetve.
1.9 Felek egybehangzóan rögzítik, hogy annak eldöntése, megítélése, hogy a szerződés tárgyát 
képező ingatlan a Vevő szerződéses céljainak megfelelnek-e, kizárólag a Vevő felelőssége. Az ingatlan 
Vevő által elérni kívánt céljainak megfelelő esetleges kialakításához vagy használatához szükséges 
mindennemű dokumentum és hozzájárulás, engedély stb. (így különösen építési, bontási engedély, 
ingatlan beépíthetőségére vonatkozó engedély, közművesítéshez kapcsolódó engedély, vagy az 
ingatlanban végzendő bárminemű tevékenység végzéséhez szükséges engedély, nyilatkozat, társasházi 
hozzájárulás...stb.) beszerzése kizárólag a Vevő kötelezettsége és felelőssége.
1.10 Az Eladó kijelenti, hogy az ingatlannal kapcsolatos ismereteit a Pályázati Dokumentációban 
teljes körűen a pályázók rendelkezésére bocsátotta.
1.11 A pályázati dokumentáció 4.3 pontja alapján a Pályázat lebonyolítója - előzetes egyeztetést 
követően - lehetőséget biztosított az ingatlan előzetes megtekintésére.
1.12 A Vevő kijelenti, hogy a szerződés aláírását megelőzően az ingatlan állapotáról, adottságairól, 
beépíthetőségéröl,közműhelyzetéről, a vonatkozó hatósági előírásokról kellőképpen tájékozódott. Az 
ingatlant ennek alapján ismert és megtekintett állapotban vásárolja meg.
1.13 Az Eladó nyilatkozik arról, hogy az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 
176/2008. (VI.30.) Korm. Rendelet szerinti „energetikai minőségtanúsítvány” készítésének 
kötelezettsége a szerződés tárgyát képező ingatlan vonatkozásában fennáll, és egyben átadja a Vevő 
részére a 2019. 07.29.napján kelt, HÉT- 00992699 sz. azonosító kód szerinti tanúsítványt, melynek 
átvételét a Vevő jelen szerződés aláírásával elismeri. Az ingatlan energetikai minőség szerinti 
besorolása: EE.

II. Adásvétel

2.1 Vevő az 1.1 pontban megjelölt ingatlan megvásárlásának jogát az Eladó megbízása alapján 
eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ (BFVK) Zrt. által 2020. augusztus 6. napján tartott 
nyilvános, egyfordulós pályázati eljárás keretében szerezte meg, mint a legmagasabb ajánlatot tevő 
pályázó.
2.2 Az Eladó al4412/0/A/2 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát jelen adásvételi szerződéssel 
eladja, Vevő pedig a megjelölt ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát az Eladótól megvásárolja.

III. Az adásvételi szerződés hatályosságának feltétele

3.1 A Ptk. 6:118. §-a szerint: Ha a szerződés hatályosságához jogszabály harmadik személy 
beleegyezését vagy hatóság jóváhagyását teszi szükségessé, a beleegyezéssel vagy a jóváhagyással a 
szerződés megkötésének időpontjára visszamenőleg válik hatályossá. A beleegyezésről vagy 
jóváhagyásról történő nyilatkozattételig, valamint a nyilatkozattételre megszabott határidő leteltéig a 
felek jogait és kötelezettségeit a függőben lévő feltétel szabályai szerint kell megítélni. A szerződés 
nem válik hatályossá, ha a harmadik személy a beleegyezést vagy a hatóság a jóváhagyást nem adja meg 
vagy ha arról a bármelyik fél által a másik féllel közölt megfelelő határidőn belül nem nyilatkozik.
3.2 A felek tudomással bírnak arról, hogy az 1993. évi LXXVIII. törvény 1/A §-a szerint a mező- 
és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlan tulajdonjogát a külföldi jogi személy 
vagy a külföldi - nem EU tagállami állampolgár - természetes személy az ingatlan fekvése szerint 
illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal engedélyével szerezheti meg. A külföldiek mező- és 
erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlant érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. 
(X. 2.) Korm. r®delet 2. §-a szerint: Az ingatlan tulajdonjogának külföldi által történő megszerzésére
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irányuló, az 1. melléklet szerinti kérelmet az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatalhoz kell benyújtani.
3.2 A felek rögzítik, hogy a fentiek szerint a jelen adásvételi szerződés hatályosságának első számú 
feltétele, hogy az illetékes kormányhivatal a Vevő tulajdonszerzését határozatával jogerősen 
jóváhagyja.
3.3 A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az engedélyeztetési eljárás megkezdéséhez az ingatlan 
fekvése szerint illetékes komiányhivatallioz a jogszabályban előírt nyomtatványon benyújtja a 
kérelmet a tulaj dón szerzés jóváhagyása érdekben, melyhez csatolja a jogszabályban előírt mellékleteket. 
A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy írásban haladéktalanul értesíti az Eladót arról, ha az illetékes 
kormányhivatal a tulajdonszerzését jóváhagyta.
3.4 Az Eladó tájékoztatást ad arról, hogy az ingatlant III./l. sorszám alatt, a világörökségről szóló 
2011. évi LXXVlI. töi*vény 6/A. §- alapján a Magyar Állam javára bejegyzett elővásárlási jog terheli.
A világörökségről szóló 2011. évi LXXVIl. törvény 6/A. §-a alapján: A világörökségi helyszínen 
található ingatlan tekintetében - ide nem értve a lakhatás céljára szolgáló rendeltetés szerinti jellegű 
épületet (különösen: lakás, lakóház), valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
törvény szerinti földet - a Magyar Államot - más jogosultakat megelőzően - elővásárlási jog illeti meg. 
A Magyar Állam elővásárlási jogát a kulturális örökség védelméért felelős miniszter gyakorolja.
A világörökség védelmével összefüggésben a magyar államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának 
részletes szabályairól szóló 455/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet szerint az elővásárlási jog gyakorlása 
során az ingatlan fekvési helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal közreműködik. Az 
elővásárlási jog gyakorlására felhívó nyilatkozatot (megkeresés) az elővásárlási jog gyakorlásában 
közreműködő szervhez, de a miniszternek címezve kell benyújtani. A tulajdonosnak a megkeresésében 
nyilatkoznia kell arról is, hogy a megkeresésben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Az 
elővásárlási jog gyakorlásában közreműködő szerv vezetője haladéktalanul elektronikusan rövid úton 
és egyidejűleg postai úton felterjeszti a megkeresést a miniszterhez. A tulajdonos a megkeresést - saját 
eladási ajánlataként - írásban, postai úton közli a rendelet 3. melléklete szerinti adattartalommal. A 
megkereséshez a tulajdonos csatolja az adásvételre vonatkozó lényeges elemeket tartalmazó vételi 
szándéknyilatkozatot, a vételi ajánlatot tett harmadik személy és a tulajdonos által jóváhagyott, az 
adásvételre vonatkozó lényeges elemeket tartalmazó szerződéstervezetet vagy a szerződést. A 
megkeresés megérkezettnek minősül az elővásárlási jog gyakorlásában közreműködő szerv központi 
iktatórendszerében történő érkeztetéssel. Az elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot a 
miniszter a megkeresés elővásárlási jog gyakorlásában közreműködő szervhez történő megérkezésétől 
számított harminc napon belül teszi meg rövid úton - a tulajdonosnak a rendelet 3. melléklete szerinti 
elektronikus levélcímére valamint írásban postai úton közli a tulajdonossal. A jogszabályban megjelölt 
30 napos határidőnél rövidebb nyilatkozattételi határidőt a tulajdonos nem köthet ki. Ha a miniszter a 
nyilatkozatra nyitva álló határidőben nem teszi meg az elővásárlási jog gyakorlásáról szóló 
nyilatkozatot, azt az elővásárlási jog gyakorlásáról való lemondásnak kell tekinteni.
3.5 A Felek rögzítik, hogy az elővásárlásra jogosult 3.4 pontban írt jognyilatkozatának beszerzése 
az Eladó kötelezettsége. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a mindkét fél által aláírt adásvételi 
szerződés alapján az elővásárlási jogosult felé -- a vonatkozó jogszabályban előírtak szerinti formában 
és tartalommal - megkereséssel él, és kezdeményezi az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat 
beszerzését. Az Eladó kötelezettséget vállal arra is, hogy a Vevőt - a jelen szerződésben megjelölt 
értesítési címen tértivevényes, ajánlott levél megküldésével - értesíti arról, ha az elővásárlásra jogosult 
lemondó nyilatkozata megérkezett, illetve, ha a megkeresésnek az elővásárlási jog gyakorlásában 
közreműködő szervhez történő megérkezésétől számított harminc nap már eltelt anélkül, hogy az 
elővásárlásra jogosult nyilatkozott volna. Az elővásárlásra jogosult lemondó nyilatkozatának Eladóhoz 
történő beérkezése, ennek hiányában a megkeresésnek az elővásárlási jog gyakorlásában közreműködő 
szervhez történő megérkezésétől számított hanninc napos határidő eredménytelen eltelte jelen szerződés 
hatályba lépésének második feltétele. Amennyiben az elővásárlásra jogosult a részére megküldött vételi 
ajánlatot elfogadja, úgy jelen szerződés az Eladó és Vevő között nem lép hatályba, a Vevő szerződéses 
pozíciójába az elfogadó nyilatkozatot tett elővásárlásra jogosult lép. Erre az esetre az Eladó 
kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő által a 3.3 pont szerint - pályázati biztosíték jogcímén -
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megfizetett összeget 5 (öt) munkanapon belül kamatoktól mentesen a Vevő számlájára visszautalja vagy 
intézkedik a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ (BFVK) Zrt. részéről történő visszautalás felől.

IV. Az ingatlan vételára, fizetési feltételek

4.1 A Vevő által az 1.1 pontban megjelölt ingatlan értékesítésével kapcsolatban meghirdetett 
nyilvános, egyfordulós pályázati eljárásban tett vételi ajánlatával egyezően az ingatlan vételára: 
44.400.000-Ft, azaz negyvennégymillió-négyszázezer forint. Az ingatlanértékesítés az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVll, törvény 86. §-a alapján mentes az ÁFA alól.
4.2 A Felek kijelentik, hogy a 3.1 pontban megjelölt vételárat méltányosnak, a forgalmi viszonyok 
szerint megfelelőnek tartják, így a Vevő a Polgári Törvénykönyv 6:176. § (5) bekezdésére is tekintettel 
semmilyen igényt nem támaszthat a későbbiekben az Eladóval szemben.
4.3 A Felek rögzítik, hogy a Vevő Pályázati Eljárás keretében - pályázati biztosíték jogcímén- banki 
átutalással megfizetett BFVK Zrt. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10201006-50021963 számú letéti 
számlájára 2 200 000-Ft, azaz kettőmillió-kettőszázezer forint összeget, mely összeget a Felek a teljes 
vételárba ezennel - a pályázati felhívásban rögzített feltételekkel, így különösen az 5.4 d) pont szerint - 
foglalóként beszámítanak. A foglaló szabályaival és polgári jogi következményeivel a felek tisztában 
vannak. Ha a szerződést teljesítik, a tartozás a foglaló összegével csökken. Ha a szerződés teljesítése 
olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár. A 
teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles 
visszatéríteni. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az elővásárlásra jogosult a szerződésbe 
belép, úgy a foglaló egyszeres összegben visszajár a Vevő részére.
4.4 A teljes vételárból fennmaradó 42 200 000-Ft, azaz negyvenkettőmillió-kettőszázezer forint 
összeget (utolsó vételárrész) a Vevő köteles az Eladó részére az adásvételi szerződés mindkét 
hatálybalépési feltételének (3.2) és (3.5) bekövetkezésekor, az utolsó feltétel bekövetkezésétől 
számított 8 (nyolc) napon belül banki átutalással megfizetni az Eladónak K&H Bank Zrt.-nél, 10402142
21424005-00000000 számon vezetett bankszámlájára. A vételár azon a napon minősül a Vevő részéről 
teljesítettnek, amikor azt a jelen szerződésben megjelölt eladói bankszámlán jóváírták.
4.5 A Vevő a vételár késedelmes megfizetése esetén - a vételár megfizetése mellett - köteles a 
Polgári Törvénykönyv 6:155 (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot megfizetni az Eladó részére.

V. Tulajdonjog átruházás

5.1 Az Eladó tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja. Az Eladó jelen szerződés 
aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 1.1 pontban megjelölt 
ingatlanra nézve, a Vevő tulajdonjogának bejegyzése iránti kérelem - 1/1 arányban, vétel jogcímén - az 
ingatlan szerzés hatósági jogerős jóváhagyását követően, az illetékes ingatlan-nyilvántartási hatósághoz 
benyújtásra kerüljön azzal, hogy az 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) 47/A.§ (1) b) pontja alapján a 
Felek kérik a beadvány elintézésének a tulajdonjog bejegyzési engedély megadásáig, de legfeljebb az 
adásvételi szerződés benyújtásától számított 6 hónapos határidő elteltéig történő függőben tartását. A 
Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés ingatlan-nyilvántartási benyújtásától számított 6 
hónapos határidő elteltét követően a függőben tartott tulajdonjog bejegyzési kérelmet elutasítják, 
amennyiben ezen időtartam alatt a tulajdonjog bejegyzési engedély nem kerül benyújtásra.
5.2 Az Eladó jelen adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg 6 eredeti példányban ügyvéd által 
ellenjegyzett magánokiratba foglalt nyilatkozatot (a továbbiakban. „Tulajdonjog bejegyzési engedély”) 
helyezett letétbe az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédnél, mint letéteményesnél, 
amellyel feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adta ahhoz, hogy Vevő tulajdonjoga vétel 
jogcímén, 1/1 arányban az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre kerüljön a szerződés 1.1 pontjában 
megj elölt ingatlanra.
5.3 Az Eladó, mint letevő akként rendelkezik, hogy a letéteményes ügyvéd azt követő 5 (öt) 
munkanapon telül jogosult és köteles a tulajdonjog bejegyzési engedélyeket az illetékes ingatlan-
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nyilvántartási hatóság részére benyújtani, ha az adásvételi szerződés 4.4 pontjában megjelölt utolsó 
vételárrész az Eladó bankszámláján jóváírásra került és ezzel a teljes vételár kiegyenlítése megtörtént. 
Eladó köteles legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 5 (öt) munkanapon belül e tényről a 
letéteményes ügyvédet a gabor.szekfu@t-online.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben 
értesíteni. Amennyiben az Eladó értesítési kötelezettségének e határidőben nem tesz eleget, 
letéteményes ügyvéd akkor is jogosult és köteles a tulajdonjog bejegyzési engedélyek letétből történő 
kiadására és ingatlan-nyilvántartási benyújtására, ha a teljes vételár megfizetését részére a Vevő hitelt 
érdemlő módon, eredeti banki okirattal igazolta. A Felek rögzítik azt is, hogy amennyiben a teljes vételár 
az adásvételi szerződésben foglaltak szerint az Eladó részére maradéktalanul megfizetésre került, az 
ügyvédi letétben tartott tulajdonjog bejegyzési engedélyek letétből történő kiadása nem tagadható meg.
5.4 A letéteményes ügyvéd jelen szerződés aláírásával és ellenjegyzésével vállalja, hogy az általa 
okirati letétbe átvett tulajdonjog bejegyzési engedélyeket megőrzi és azokat a kapcsolódó ingatlan
nyilvántartási kérelemmel együtt, - az 5.3 pontban kikötött feltételek teljesülése esetén - 5 (öt) 
munkanapon belül az illetékes ingatlan-nyilvántartási hatósághoz, a jogszabály által előírt alakisággal 
és tartalommal, a szükséges példányszámban - benyújtja.
5.5 Letéteményes ügyvéd a letét őrzéséért díjat nem számít fel. Szerződő felek rögzítik, hogy az 
okirat letét jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseire nézve a Polgári Töi’vénykönyv, az ügyvédi 
tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény rendelkezései és a Magyar Ügyvédi Kamara ügyvédi 
letét- és pénz kezeléséről szóló szabályzatának rendelkezései az irányadók.

VI. Az ingatlan birtokának átruházása

6.1 Az Eladó köteles az ingatlan birtokát a Vevőre átruházni a szerződés 4.4 pontjában 
meghatározott utolsó vételárrész teljes összegének az Eladó bankszámlájára történő beérkezését követő 
15 (tizenöt) napon belül a szerződés aláírásakor a Vevő által ismert állapotában.
6.2 Az Eladó a birtokátruházás tervezett időpontjáról legalább 5 (öt) munkanappal korábban 
köteles a Vevőt írásban, igazolható módon értesíteni.
6.3 A birtokátruházáskor - a Szerződő felek által egyeztetett időpontban - az erre felhatalmazott 
képviselők jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a birtokátruházás megtörténtének tényét, a 
mérőórák állását, a birtokátruházással kapcsolatosan a Felek által jelentősnek tartott egyéb tényeket és 
körülményeket. Felek a jelen szerződés aláírásával kötelezik magukat arra, hogy a mindkét fél által aláírt 
birtokbaadási jegyzőkönyvet az esetleges későbbi elszámolási- vagy jogvita esetén irányadónak tekintik 
egymás között. Az Eladó a birtokátruházásról szóló jegyzőkönyv aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a 
Vevő az ingatlanban felszerelt vagy ahhoz tartozó valamennyi közüzemi mérőórát a saját nevére 
átírassa.
6.4 A birtokátruházás napjáig felmerült közös költség, közüzemi díjak, egyéb terhek és költségek, 
valamint a kárveszély kizárólag az Eladót terhelik. Az Eladó a birtokátruházáskor köteles a Vevő részére 
igazolni, hogy az ingatlant közös költség tartozás nem terheli. A birtokátruházás időpontjától kezdődően 
a Vevő jogosult az ingatlan használni, hasznait szedni és hasznosítani, köteles továbbá viselni az 
ingatlannal kapcsolatos terheket és azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni. A 
Felek rögzítik, hogy az Eladó viseli a birtokátruházással kapcsolatos költségeket. Az ingatlan 
átvételének és a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének költségei a Vevőt 
terhelik.
6.5 Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a birtokba adást követően intézkedik annak 
érdekében, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlan - mint telephely - a cégnyilvántartásból törlésre 
kerüljön. Ehhez a szükséges előterjesztéseket a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság Igazgatósága és a Fővárosi Közgyűlés mint döntéshozó szervek részére 
benyújtja.
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Vn. Elállás a szerződéstől

7.1 Az Eladó jogosult elállni a jelen szerződéstől, ha Vevő a jelen szerződés szerinti fizetési
kötelezettségével 30 napon túli késedelembe esik. -
7.2 A Vevő jogosult elállni a jelen szerződéstől, ha a Tulajdonjog bejegyzési engedély (5,2 pont)
nem kerül kiadásra részére a 4.4 pont szerinti vételárhátralék megfizetését követő 5(öt) munkanapon 
belül, és ez a mulasztás nem kerül orvoslásra a Vevő erre vonatkozó írásbeli felszólításának 
kézhezvételét követő további 5 (öt) munkanapon belül, illetve ha az Eladó nem a teljes vételár részére 
történt megfizetése ellenére nem adja a Vevő birtokába az ingatlant a 6.1 pontban írt határidőben és 
módon, és ezt a mulasztást nem orvosolja a Vevő erre vonatkozó írásbeli felszólításának kézhezvételét 
követő további 5 (öt) munkanapon belül. / <;
7.3 Az elállás joga a másik félhez intézett, írásba foglalt jognyilatkozattal gyakorolható. Az elállásra 
a szerződés felbontásának szabályait kell alkalmazni.
7.4 Amennyiben Szerződő Felek között jelen adásvételi szerződés bármilyen okból megszűnik, úgy 
Szerződő Felek jelen adásvételi szerződés alapján kötelesek egymással elszámolni a megszűnés napjától 
számított 8 (nyolc) napon belül.

VIII. Költségviselés, tájékoztatások

8.1 A jelen szerződés alapján a tulajdonszerzéshez kapcsolódó visszterhes vagyonátruházási 
illetéket, valamint a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges igazgatási szolgáltatási 
díjat kizárólagosan a Vevő viseli. A Vevő viseli továbbá kizárólagosan a tulajdonszerzésének hatósági 
engedélyeztetésével kapcsolatos költségeket és saját jogi képviseletének költségeit.
8.2 Az értékesítéssel kapcsolatos költségeket és a szerződéskötéssel kapcsolatos okiratszerkesztés 
és ügyvédi ellenjegyzés költségeit az Eladó viseli.
8.3 A Felek rögzítik, hogy jelen szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd a Vevőt kioktatta 
az illetéktörvény vonatkozó rendelkezéseiről. Szerződő felek az adó- és illetékfizetési kötelezettségről 
szóló rendelkezéseket megértették és tudomásul vették. A Vevő nyilatkozik arról, hogy a visszterhes 
vagyonátruházási illeték vonatkozásában illetékmentességet jelen ügyletben nem élvez, 
illetékkedvezményre nem jogosult.
8.4 A Felek kioktatása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 5:38 § (2) 
bekezdésére megtörtént, mely szerint az ingatlan tulajdonszerzéséhez az adásvételi szerződés 
megkötésén túlmenően a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése is szükséges.
8.5 A Vevő nyilatkozik arról, hogy a magyar nyelvet nem ismeri, de a pályázat mellékleteként 
csatolt szerződés szövegét korábban lefordíttatta és megértette.
8.6 Tekintettel arra, hogy a Vevő Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkezik, így az Inytv.
26. § (10) bekezdésében írt magyarországi kézbesítési meghatalmazott bejelentése szükségtelen.

IX. Ügyvédi meghatalmazás, ügyvédi megbízás

9.1 A Felek ezen okirat elkészítésével és ellenjegyzésével, továbbá a szerződésnek és a tulajdonjog 
bejegyzési engedélynek az elkészítésével és az illetékes ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtásával, 
valamint jogi képviseletük ellátásával az ezen hatóság előtti eljárásban ) a dr. Szekfű Gábor Ügyvédi 
Irodát (székhely: 1126 Budapest, Kiss János alt. u. 26.1.13., levelezési cím: 1463 Bp. Pf. 1114., eljáró 
ügyintézőként: dr. Szekfű Gábor ügyvéd. Kamarai azonosító: 36069366) megbízzák és egyben jelen 
okiratban meghatalmazzák. Megbízott a megbízást és meghatalmazást jelen okirat ellenjegyzésével 
elfogadja.
9.2 A Felek tudomásul veszik, hogy az eljáró ügyvéd tevékenysége adótanácsadásra, vagy 
képviseletre az adóigazgatási (illetékkiszabási) eljárásban nem terjed ki, nem része az ügyvédi 
megbízásnak a vagyonszerzés miatt esetlegesen felmerülő illetékkiszabási - adózási, egyéb NAV eljárás 
lefolytatása, erről szóló tájékoztatás, részvétel az ilyen jellegű eljárásokban. A Megbízott minden ezzel
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kapcsolatos esetleges igényt, kártérítést kifejezetten kizár. Nem terjed ki továbbá a meghatalmazás és 
megbízás a Vevő tulajdonszerzésének hatósági engedélyeztetésével kapcsolatos eljárásra sem.
9.3 Jelen szerződés az ügyvédi tevékenységről szóló 2017.évi LXXVIII. törvény 29. § (3) 
bekezdése alapján egyben ügyvédi tényvázlatnak és ügyvédi megbízásnak is minősül.

X. Vegyes rendelkezések

10.1 Az Eladó képviselője kijelenti, hogy az általa képviselt cég Magyarországon bejegyzett 
gazdasági társaság, amely ellen nem folyik felszámolási vagy csődeljárás, továbbá nem áll 
végelszámolás alatt. Az Eladó képviselője a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 182/2020. (1X.23.) BVH IG számú határozata alapján 
felhatalmazással rendelkezik a jelen szerződés aláírására. Az Eladó kéri, hogy az ingatlan-nyilvántartási 
hatóság az Inytv. 37.§ (3a) bekezdése szerint az Eladó cégkivonatát, és a képviseletre jogosult aláírási 
címpéldányát az elektronikus cégnyilvántartásból közvetlenül kérdezze le.
10.2 A Vevő nyilatkozik arról, hogy kínai állampolgár, tulajdonszerzésének érvényességéhez az 
illetékes kormányhivatal jóváhagyó határozata szükséges.
10.3 Az okiratszerkesztő ügyvéd a jogszabályi előírások alapján, jelen szerződés elkészítésére 
vonatkozó ügyvédi megbízás felvétele előtt a Felek azonosítását elvégezte, ennek keretében a Felek 
személyazonosításra alkalmas okmányait megtekintette. A Felek jelen szerződés megkötésével 
összefüggésben szükséges és ismertté vált személyes adataik rögzítéséhez kifejezetten hozzájárultak.
A személy azonosság ellenőrzése keretében az eljáró ügyvéd a Felek adatainak a nyilvántartott adatokkal 
való egyezősége és az általuk bemutatott okmányok érvényességének ellenőrzése érdekében a szükséges 
adatokat az ún. JÜB nyilvántartásból elektronikus úton lekérdezte. A Felek írásban nyilatkoztak arról 
is, hogy a saját nevükben illetőleg érdekükben járnak el, valamint nem minősülnek kiemelt 
közszereplőnek. A Felek tudomással bírnak arról, hogy az ügyvédi irodával létesített üzleti kapcsolat 
fennállása alatt kötelesek a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül értesíteni az eljáró 
ügyvédet az ügyfél-átvilágítás során megadott adataikban, illetve a tényleges tulajdonos személyét 
érintően bekövetkezett változásról.
10.4 Az Eladó tájékoztatja Vevőt arról, hogy működése átláthatóságának teljes körű biztosítása 
érdekében, önkéntes vállalása alapján, honlapján ( ) teljes egészében közzéteszi 
az általa megkötött polgári jogi szerződéseket, mely közzétételi elhatározás jelen szerződésre is kiterjed. 
Eladó a szerződések közzététele kapcsán kötelezettséget vállal az abban található esetleges személyes 
adatok ide nem értve a törvényes képviselő cégnyilvántartásban szereplő nyilvános adatai 
kitakarására, olvashatatlanná tételére. Jelen szerződés aláírásával Vevő teljes és visszavonhatatlan 
hozzájárulását adja jelen szerződés fentiek alapján Eladó honlapján történő publikálásához.

www.kemenysepro.hu

10.5 Az okiratot szerkesztő ügyvéd a Szerződő feleket a jelen szerződés megkötésével kapcsolatos 
anyagi, jogi és eljárásjogi joghatásokról és jogkövetkezményekről tájékoztatta. Az okiratot szerkesztő 
ügyvéd tájékoztatását, és a felmerült kérdésekre adott válaszait a Szerződő felek megértették és 
tudomásul vették, amelyet jelen okirat aláírásával kifejezetten elismernek, és kijelentik, hogy a jelen 
szerződésben foglalt jogügyletet a jelen okiratban rögzített tartalommal kívánják egymással megkötni.
10.6 A jelen szerződés érvényességét, értelmezését, teljesítését és alkalmazását illetően, a 
szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályai, különösen a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó szabályai az irányadóak.
10.7 Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést csak mindkét fél aláírásával, és ügyvédi 
ellenjegyzéssel, írásban lehet kiegészíteni, módosítani.
10.8 Jelen adásvételi szerződés 8 számozott oldalból és 10 számozott pontból áll.

Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen Szerződés teljes körűen, hiánytalanul és egybehangzóan, 
valamint helyesen tartalmazza előzetes tárgyalásaik és egyeztetéseik során kölcsönösen kialakított 
szerződéses akaratukat, amely a jelen Szerződésben foglalt nyilatkozataikkal mindenben megegyezik.
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''’dr. szekfű Gábor ügyvéd 
dr. Szekfű Gábor Ügyvédi Iroda 
1126 Bp. Kiss János altb. u. 26. tná-

Eladó
képv.: Kovács Balázs Norbert ügyvezető

1463 Budapest, Pf. 1114.
KASZ; 36069366
(+36) 70 390 8207

<s7ftirfu®t-online.hu

http://www.kemenysepro.hu
online.hu


8

A Felek a jelen Adásvételi Szerződést annak elolvasását követően aláírták, és abból személyenként egy- 
egy eredeti, aláírt és ügyvéd által ellenjegyzett példányt átvettek.

Kelt: Budapest, 2020.szeptember hónap 30. napján

képviseletében: Kovács Balázs Norbert ügyvezető

YE ZHENYONG 
mint Vevő

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. szeptember 30. napján

dr. Szekfű Gábor ügyvéd
dr. Szekfű Gábor Ügyvédi Iroda
1126 Budapest, Kiss János alt.u.26.I./13., 
Kamarai azonosító száma (KASZ): 36069366)

DR. SZEKFŰ GÁBOR ügyvéd 
dr. Szekfű Gábor Ügyvédi Iroda 

1126 Bp. Kiss János altb. u. 26.1./13. 
1463 Budapest. Pf. 1114.

KASZ:36069366 
(+36) 70 390 8207 

gabor.s2ekfu@t-online.hu

FÖKÉTÜSZ Kft.
Eladó

képv.: Kovács Balázs Norbert ügyvezető

YE ZHENYONG
Vevő

Ellenjegyzem:

mailto:gabor.s2ekfu@t-online.hu



