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Sorszám;

eti egységFO-00237764

tételszcím;
A jelen ingatlan-adásvételi szerződés (a „Szerződés”) alulírott napon é: 
között:
egyrészről: a FOKETÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (röx idítctl 
elnevezése: FOKÉTÜSZ Kft.,székhelye: 1145 Budapest, Szugló utca 9-15.,cégjegyzékszáma: Cg.Ol- 
09-466332 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, statisztikai számjele: 12109584-8122-113-01., 
adószáma: 12109584-2-42, képviseletében eljár: Kovács Balázs Norbert ügyvezető) -mint eladó (a 
továbbiakban: Eladó)
másrészről: a KULTINDEX Oktatási, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (rövidített elnevezése: KULTINDEX Nonprofit Kft.,székhelye: 1027 Budapest, Bem rkp. 30. 
I. em, 3.,cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-901582,statisztikai számjele: 22210788-8560-572-01,adószáma: 
22210788-2-41,bankszámlaszáma: 10700347-43075001-51100005,képviseIetében eljár: Zongor Attila 
Árpád ügyvezető) mint Vevő (a továbbiakban: Vevő) az Eladó és a Vevő a továbbiakban 
együttesen: “Szerződő felek” vagy „Felek” között, alulírott helyen és időben az alábbi 
feltételekkel:
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1.
Az adásvételi szerződés tárgya

1./ Az Eladó kizárólagos tulajdonát képezi, n./4. sorszám alatt, „jogutódlás Budapest Főváros 
Önkormányzata közbenső tulajdonjogán át” jogcímen, 1/1 arányban a Budapest Főváros 
Kormányhivatala Földhivatali Főosztály (Budapest, XIV. Bosnyák tér 5.) ingatlan-nyilvántartásában 
25146/0/A/3 hrsz alatt felvett, természetben 1132 Budapest, XIII. kerület, Kresz Géza utca 18. 
pinceszint „felülvizsgálat alatt” címen található, az ingatlan-nyilvántartás szerint 128 m^ alapterületű, 
„raktár” megnevezésű társasházi ingatlan, az alapító okiratban meghatározott helyiségekkel és a közös 
tulajdonból hozzátartozó 328/10000-ed eszmei illetőséggel együtt.
IJ Az 1991. október 15-jén kelt társasházi alapító okirat szerint az ingatlan az alábbi helyiségekből áll: 
raktár: 40,19 mL raktár: 26,26 mLraktár: 21,40 myraktár: 11.55 nr.raktár: ) 5.59 m^,raktár: 9,49 níLwc. 
mosdó: 3,1^ m^. Az Eladó tájékoztatást ad arról, hogy ingatlan a tulajdoni lapon, valamint a 
Társasházi Alapító Okiratban 128 m^-el nyilvántartott ingatlan alapterülete a valóságban kevesebb, 
miután a 3,78 m^ területnagyságú wc, mosdó lefalazásra került, így jelenleg vízvételezési lehetőség nincs 
az ingatlanban. Az Eladó az ingatlan ténnértéke tekintetében az ingatlan-nyilvántartás szerinti adatokat 
használja fel, az attól való eltérésért felelősségét kifejezetten kizárja, melyet a Vevő a szerződés 
aláírásával kifejezetten tudomásul vesz és elfogad.
3./ A szerződés tárgyát képező ingatlan Budapest XIII. kerület Ujlipótváros városrészén, a Kresz Géza 
utca 18. szám alatti társasház prnceszintjén helyezkedik el. Az egymással szomszédos (Kresz Géza utca 
16. és 18. szám alatti) épületek, valamint a mögöttük lévő Visegrádi utcai bejárattal rendelkező 
társasházak oldalsó telekhatárai között 15 m széles be nem épített terület van. Az épületek 
oldalkertjeiből álló terület közös udvarként funkcionál. A szerződés tárgyát képező ingatlan 
megközelítése kizárólag a Visegrádi utca 15. szám alatti társasházhoz tartozó telekrészen keresztül 
lehetséges, miután a IKresz Géza utca 18.szám felőli saját telekrészről történő bejutást egy tömör téglafal 
akadályozza. Az ingatlan megközelíthetősége a Kresz Géza utca felől, sem közterületről, sem a 
felépítményen keresztül nem lehetséges, csak a szomszédos Visegrádi utca 15. szám alatti épület 
oldalkertjén keresztül, mely jogilag rendezetlen, a kialakult gyakorlaton alapul, átjárási szolgalom nem 
került alapításra és ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre. Az ingatlant az Eladó is az említett módon 
közelíti meg azóta, hogy az ingatlan tulajdonát képezi, mely megközelítés ellen az azóta eltelt időben 
senki kifogással nem élt, az ellen nem tiltakozott.
A két utcára nyíló, közterülettől lekerített közös udvar szintmagassága nem egységes. Az udvar Kresz 
Géza utca felé eső azon része - ahonparí í szerződés tárgyát képező ingatlan nyílik - a Visegrádi utca 
szintnél 1,8 m-el magasabban feksf ik. AÍszintkülönbség lépcsővel történő áthidalása miatt az ingatlan
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megközelítése nehézkes, csak gyalogosan megközelíthető. Az ingatlan padlószintje a külső 
terepszinthez képest 1,85 m-rel mélyebben van. A raktárba való lejutás egy keskeny, beltéri acéllépcsőn 
keresztül lehetséges. A bejárat magassága 1,8 m. A homlokzat felőli és a mögötte lévő helyiségek 
belmagassága 3,65 m. Természetes megvilágításról az udvarra néző, 3 db egyforma üvegezett 
fémszerkezetű nyílászáró gondoskodik, állapotuk átlagos.A padozatok PVC burkolat, illetve kőburkolat, 
a PVC burkolatok kopottak, néhol sérültek. A falburkolatokat diszperzit festés fedi, mely kopott, 
koszolódott. A falakon vizesedés nyomai láthatóak, néhol mállik. Az ingatlan az elektromos 
közműhálózatra csatlakoztatott, a hálózat felülvizsgálatát szükséges elvégezni. A társasházi víz 
fővezeték keresztül halad az ingatlanon, de nincs kiépített leágazása. Jelenleg vízvételezési lehetőség 
nincs az ingatlanban. A gázvezeték kiépítve, a csonk látható. A világítás közepes állapotú fénycső 
armatúra világító testekkel megoldott, a homlokzati oldalon természetes megvilágítással is rendelkezik. 
Használati melegvíz ellátás nincs, gázellátás nincs. A Társasházi Alapító Okirat szerinti alaprajz és 
helységlistához képest a valóságban eltérés, hogy a keskeny válaszfalak kibontásra kerültek, ezáltal 
az ingatlanban jelenleg két nagy, egy homlokzati és egy belső fekvésű helység található, melyek 
belmagassága 3,65 m. A homlokzati nyílászáró nélküli térből nyíló, 3 lépcsőfokkal mélyebben fekvő, 
két kisebb helyiség belmagassága 1 ,85 m. Az ingatlan természetes vagy mesterséges, kiépített 
szellőztetése nem megoldott. Fűtéssel nem rendelkezik. Az ingatlan belsőudvari lépcsőn keresztül 
történő megközelítése, az alacsony bejárati ajtó, valamint a pincetér keskeny meredek lépcsőzete miatt 
hasznosíthatósága korlátozott. Az évek óta üresen álló hideg raktár, felújítandó műszaki állapotú.
4. / A Budapest XIIL kerület 25146 hrsz.-ú ingatlan az Országos Építésügyi nyilvántartás védett 
ingatlanok nyilvántartásában 66506 azonosítószámon régészeti lelőhelyként van nyilvántartva.
Az Eladó a jelen pontban részletesen ismertetett tények és körülmények vonatkozásában épület és 
jogszavatossági felelősséget nem vállal, azt kifejezetten kizárja, melyet a Vevő a szerződés aláírásával 
kifejezetten tudomásul vesz és elfogad.
5. / A társasházi alapító IV./2 pontja szerint; A tulajdonostársat a társasházi öröklakásra, helyiségre 
megilleti a birtoklás, a használat és a rendelkezés joga. A tulajdonostárs a külön tulajdonával és a 
külön tulajdonhoz tartozó, a közös tulajdonra vonatkozó hányaddal szabadon rendelkezhet.
6. /Az Eladó tulajdonjogát a 2020. november hónap 5. napján 1530770/6/2020. megrendelés számon, a 
szerződést ellenjegyző ügyvéd által elektronikus úton lekért tulajdoni lap szemlével igazolja.
7. /Az Eladó szavatolja az 1. pontban megjelölt ingatlan tulajdonjogát, továbbá annak - a szerződés 
I./1-4. pontjaiban foglaltak kivételével- per-, teher-, igény mentességét. Az Eladó kijelenti és szavatolja, 
hogy az ingatlanra harmadik személyt elővásárlási-, elöbérleti-, haszonélvezeti-, használati jog 
semmilyen jogcímen nem illeti meg.
8. / 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 nem áll fenn, mivel az ingatlan semmilyen fűtéssel 
nem rendelkezik, így arra a rendelet hatálya nem vonatkozik.
9. / Vevő az ingatlan megvásárlásának jogát az Eladó megbízása alapján eljáró Budapest Főváros 
Vagyonkezelő Központ (BFVK) Zrt. által kiírt és 2020.09.23. napján közjegyző jelenlétében megtartott 
nyilvános, egyfordulós pályázaton szerezte meg, mint a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó. Az Eladó 
az ingatlant jelen állapotában, a pályázati felhívásban és a jelen szerződésben ismertetett terhekkel és 
kötelezettségekkel együtt értékesíti a Vevő részére.
10. / A Felek rögzítik, hogy a pályázati dokumentáció 1. sz. mellékletében az ingatlanról található 
alaprajzok kizárólag tájékoztató jellegűek, az azoktól való esetleges eltérésekért az Eladó felelősséget 
nem vállal, azt kifejezetten kizárja, melyet a Vevő a szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesz 
és elfogad.
11. / A Vevő a jelen szerződés aláírásával kifejezetten nyilatkozik arról, hogy a szerződés aláírását 
megelőzően a szerződés tárgyát képező ingatlan jogi helyzetéről, műszaki állapotáról, állagáról, 
adottságairól, közműhelyzetéről kellőképpen tájékozódott, az Eladó a pályázati felhívásban 
lehetőséget biztosított az ingatlan megtekintésére. A Vevő kijelenti, hogy az ingatlant megtekintette, 
annak állapotát megismerte, és az ingatlant jelenlegi állapotában a szerződés tárgyaként elfogadja.
12. / A felek rögzítik, hogy annak megítélésé és eldöntése, hogy az ingatlan a Vevő céljainak megfelel- 
e, kizárólag a Vevő felelőssége. Az inatlan vevő céljainak megfelelő esetleges kialakításához vagy
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használatához szükséges mindennemű dokumentum, nyilatkozat, hozzájárulás, engedély beszerzése 
kizárólag a Vevő felelőssége és kötelezettsége,
13. / A Vevő jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy tudomása van az ingatlant terhelő 
valamennyi teherről és kötelezettségről.

n.
Adásvétel

14. / Az Eladó az L/1. pontban megjelölt ingatlant - 1/1 tulajdoni hányadrészben - a Vevő részére 
ezennel eladja, a Vevő pedig - az eladói tájékoztatásokat és nyilatkozatokat megismerve és elfogadva - 
jelen állapotában az Eladótól megvásárolja azt. A Vevő az ingatlan tulajdonjogát 1/1 tulajdoni 
hányadrészben szerzi meg.

III.
Az ingatlan vételára, fizetési feltételek

15. / A Felek az 1. pontban megjelölt, ingatlan 1/1 arányú tulajdonjogának vételárát a Vevő által a
nyilvános, egyfordulós pályázati eljárás során megajánlott 21 120 000- Ft, azaz huszonegymillió
egyszázhúszezer forint összegben állapítják meg. Az ingatlanértékesítés az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján mentes az ÁFA alól. Szerződő 
felek rögzítik, hogy az ingatlan vételára a helyi forgalmi értékviszonyoknak, valamint az ingatlan 
műszaki állapotának megfelel. A Felek a Polgári Törvénykönyv 6:98. § (2) bekezdése alapján kizárják 
mind az Eladók, mint a Vevő feltűnő értékaránytalanságon alapuló esetleges megtámadási jogát.
16. / A Vevő a pályázati felhívásban jelentkezési feltételként szabott, 1 300 000-Ft, azaz egymilli- 
háromszázezer forint összegű pályázati biztosítékot 2020.09. 17. napján a BFVK Zrt. letéti számlájára 
banki átutalással megfizetett, mely összeget a Felek a teljes vételárba ezennel - a pályázati felhívásban 
rögzített feltételekkel, 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.
17. / A teljes vételárból fennmaradó 19 820 000-Ft, azaz tizenkilencmillió-nyolcszázhúszezer 
forint összeget a Vevő köteles egy összegben az Eladó részére az adásvételi szerződés hatályba 
lépésétől számított 8 (nyolc) napon belül, banki átutalással megfizetni az Eladó alábbiakban megjelölt 
bankszámlájára: K&H Bank Zrt. 10402142-21424005-00000000. A vételár azon a napon minősül a 
Vevő részéről teljesítettnek, amikor azt a jelen szerződésben megjelölt eladói bankszámlán jóváírták.

IV.
Tulajdonjog átruházás

18. / Az Eladó tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja. Az Eladó jelen szerződés 
aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az I/l. pontban megjelölt 
Ingatlanra nézve, a Vevő tulajdonjogának bejegyzése iránti kérelem - 1/1 arányban, vétel jogcímén- 
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.
19. / Az Eladó jelen adásvételi szerzőcfés aláírásával egyidejűleg 6 eredeti példányban ügyvéd által 
ellenjegyzett magánokiratba foglalt úyil^ozatot (a továbbiakban. „Tulajdonjog bejegyzési engedély”)

Túsz Kft. Nonprofit Kft.
Eladó Vevő
képv.: Kovács Balázs Norbert ügyvezető képv: Zongor Attila Árpád ügyvezető

GÁBOR ügyvéd
dr. Szektű Gábor Ügyvédi Iroda

1126 Bp. Kiss János altb. u. 26. I./13.
1463 Budapest. Pf. 1114.

KASZ: 36069366
(-36) 70 390 8207



4

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 L/1.pontjában 
megjelölt ingatlanra. Az Eladó, mint letevő akként rendelkezik, hogy a letéteményes ügyvéd azt követő 
5 (öt) munkanapon belül jogosult és köteles a tulajdonjog bejegyzési engedélyeket az illetékes ingatlan
nyilvántartási hatóság részére benyújtani, ha az adásvételi szerződés 17./ pontjában megjelölt utolsó 
vételárrész az Eladó bankszámláján jóváírásra került és ezzel a teljes vételár kiegyenlítése megtörtént. 
Eladó a jogasz@kemenyseprő.hu e-mail címről 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. 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, - a fentiekben meghatározott 
feltételek teljesülése esetén - 5 (öt) munkanapon belül az illetékes ingatlan-nyilvántartási hatósághoz, 
a jogszabály által előírt alakisággal és tartalommal, a szükséges példány számban - benyújtja. 
Letéteményes ügyvéd a letét őrzéséért díjat nem számít fel. Szerződő felek rögzítik, hogy az okirat letét 
jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseire nézve a Polgári Törvénykönyv, az ügyvédi 
tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény rendelkezései és a Magyar Ügyvédi Kamara ügyvédi 
letét- és pénz kezeléséről szóló szabályzatának rendelkezései az irányadók.

V.
Az ingatlan birtokának átruházása

20. / Az Eladó köteles az ingatlan birtokát a Vevőre átruházni a szerződés 17./ pontjában 
meghatározott utolsó vételárrész teljes összegének bankszámlájára történő beérkezését követő 15 
(tizenöt) napon belül, az ingatlannak a szerződés aláírásakor a Vevő által ismert állapotában.
Az Eladó a birtokátruházás tervezett időpontjáról legalább 3 (három) munkanappal korábban köteles a 
Vevőt írásban, igazolható módon értesíteni. A birtokátruházáskor - a Szerződő felek által egyeztetett 
időpontban - az erre felhatalmazott képviselők jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a 
birtokátruházás megtörténtének tényét, az elektromos mérőóra állását, a birtokátruházással 
kapcsolatosan a Felek által jelentősnek tartott egyéb tényeket és körülményeket. Az Eladó a 
birtokátruházásról szóló jegyzőkönyv aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vevő az ingatlanban 
felszerelt valamennyi közüzemi mérőórát a saját nevére átírassa.
21. /A birtokátruházás napjáig felmerült közös költség, közüzemi díjak, egyéb terhek és költségek 
valamint a kárveszély kizárólag az Eladót terhelik. A birtokátruházás időpontjától kezdődően a Vevő 
jogosult az ingatlant használni, hasznait szedni és hasznosítani, köteles továbbá viselni az ingatlannal 
kapcsolatos terheket és azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni.
22. /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.
23. /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.

képv.; Kovács Balázs Norbert ügyvezető képv: Zongor Attila Árpád ügyvezető

Elleniegyzem: - .  , ,
DR, SZEKFU GABOR ügyvéd

dr. Szekfö Gábor Ügyvédi Iroda
1126 Bp, Kiss János altb, u. 26.1./13.

1463 Budapest. Pf. 1114.
KASZ: 36069366

(+36) 70 390 8207

kemenysepr%25c5%2591.hu
mailto:gabor.szekfu@t-online.hu


5

VI.
Az adásvételi szerződés hatályba lépése

24. / Az adásvételi szerződés mindkét fél általi aláírással lép hatályba.

VII. Elállás a szerződéstől

25. / Az Eladó jogosult elállni a jelen szerződéstől, ha Vevő a jelen szerződés 17./ pontja szerinti fizetési 
kötelezettségével 30 napon túli késedelembe esik.
26. / A Vevő jogosult elállni a jelen szerződéstől, ha a Tulajdonjog bejegyzési engedély nem kerül 
kiadásra részére a 17./ 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 20./ pontban írt határidőben és módon, és ezt a 
mulasztást nem orvosolja a Vevő erre vonatkozó írásbeli felszólításának kézhezvételét követő további 
5 (öt) munkanapon belül.
27. / Az elállás joga a másik félhez intézett, írásba foglalt jognyilatkozattal gyakorolható. Az elállásra a 
szerződés felbontásának szabályait kell alkalmazni.
28. /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.

vin.
Költségek viselése, tájékoztatás a kö/teherfizetési kötelezettségekről és a szerződéssel 

kapcsolatosan szükséges közhatalmi eljárásokról

29. / A jelen szerződés alapján a tulajdonszerzéshez kapcsolódó visszterhes vagyonátruházási illetéket, 
valamint a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges igazgatási szolgáltatási díjat 
kizárólagosan a Vevő viseli. Az értékesítéssel kapcsolatos költségeket és a szerződéskötéssel 
kapcsolatos okiratszerkesztés költségeit az Eladó viseli.
30. / 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 az Itv. 5. § m) pontja és 5.§ (2) bekezdése alapján, mint az 
abban írt feltételeknek megfelelő közhasznú nonprofit gazdasági társaság - teljes személyes 
illetékmentességet élvez.
31. / 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.

Ügyvédi meghatalmazás, ügyvédi megbízás

EIlenjeg^ms2g^Q GÁBOR ügyvéd 
dr, Szekfö Gábor Ügyvédi Iroda 

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

KASZ:36069366 
(+36) 70 390 8207

kÉTÜSZ Kh. KULTIÍÍÖEX Nonprofit Kft.
Eladó -------Vctű”———
képv.: Kovács Balázs Norbert ügyvezető képv: Zongor AttHálArpád ügyvezető

32./  A Felek ezen okirat elkészítésével és ellenjegyzésével, továbbá a szerződésnek és az ahhoz 
kapcsolódó okiratoknak 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 ízást és meghatalmazást jelen okirat ellenjegyzésével 
elfogadja. A Felek tudomásul veszi ogy az eljáró ügyvéd tevékenysége adótanácsadásra, vagy
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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 kapcsolatos esetleges igényt, kártérítést kifejezetten kizár.
33. / 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

34. / 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 209/2020 (X. 21.) számú határozata alapján 
felhatalmazással rendelkezik a jelen szerződés aláírására.
35. / A Vevő képviselője kijelenti, hogy az általa képviselt cég Magyarországon bejegyzett gazdasági 
társaság, amely ellen nem folyik felszámolási vagy csődeljárás, továbbá nem áll végelszámolás alatt. A 
társaság képviselője a létesítő okirat és a szükséges felhatalmazások alapján a jelen szerződés aláírására 
képviseleti és cégjegyzési jogosultsággal rendelkezik, jognyilatkozata érvényességéhez semmilyen 
további jóváhagyás nem szükséges. A Vevő képviselője átadja az Inytv. 37. § (3) bekezdés a) 
pontjának megfelelően a Vevő cégkivonatának 30 napnál nem régebbi eredeti példányát, valamint a 
37. § (3) bekezdés b) pontjának megfelelően, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát.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.
36. / A Felek jelen szerződés aláírásával nyilatkoznak arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően megfelelnek az 
ott meghatározott feltételeknek és átlátható szervezetnek minősülnek. A felek kötelesek a jelen 
Szerződés teljes időtartama alatt biztosítani erre irányuló külön felhívás nélkül - egymás számára azt, 
hogy a tulajdonosi szerkezetük, illetve annak bármely változása megismerhető legyen, olyan mértékben 
és módon, hogy a másik fél az őt a mindenkor hatályos jogszabályok és a jelenszerződés alapján 
megillető jogait korlátozás nélkül tudja gyakorolni.
37. / 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

38. / A Szerződő Felek akaratnyilvánítási és szerződési képessége semmilyen tekintetben nem 
korlátozott, a Szerződő Felek a jelen szerződést külső befolyástól mentesen, szabad akaratukból kötötték 
meg, és annak tartalmában nem tévedtek. A Szerződő Felek a szerződés megkötésével és az abból 
származó jogosultságok gyakorlásával, illetve kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos valamennyi 
lényeges kérdésről egymást tájékoztatták, erre tekintettel kijelentik, hogy utóbb egyik szerződő fél sem 
hivatkozhat a szerződés érvénytelenségére tévedés vagy megtévesztés jogcímén.
39. /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 személyazonosság ellenőrzése keretében az eljáró ügyvéd a Felek adatainak a nyilvántartott adatokkal 
való egyezősége és az általuk bemutatott^xnányok érvényességének ellenőrzése érdekében a szükséges 
adatokat az ún. JÜB nyilvántartásból jdeJíÉrónikus úton lekérdezte. A Felek írásban nyilatkoztak arról 
is, hogy a saját nevükben illetőleg'' érdekükben járnak el, valamint nem minősülnek kiemelt

“PÖKÍTUSZ Kii ‘ KI J UMH \ \vmpiulu kJi--------  ElknjGÁBOR ügyvéd
, dr. Szekfű Gábor Ügyvédi Iroda

képv.; Kovács Balázs Norbert ügyvezető képv: Zongor Attila Árpád ügyvezető 1126 Bp. Kiss János altb. u. 26. I./13.
1463 Budapest. Pf. 1114.
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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.
40. / 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.
41. /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.
42. / Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést csak mindkét fél aláírásával, és ügyvédi 
ellenjegyzéssel, írásban lehet kiegészíteni, módosítani.
43. / Jelen adásvételi szerződés 7 számozott oldalból és 43 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.

Budapest, 2020. november hónap 5. napján

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. november hónap 5. napján

A Felek a jelen Adásvételi Szerződést annak elolvasását követően aláírták, és abból személyenként egy- 
egy eredeti, aláírt és ügyvéd által ellenjegyzett példányt átvettek, ® 1 I í I" 1 n W

Nonprofit Kft “ ®

1027 Budapest, Bem rkp. 3o 
doszam: 222 1 0788-2-41

Kft.
mint Vevő
képviseletében:
Zongor Attila Árpád ügyvezető

mint Eladó
képviseletében:
Kovács Balázs Norbert ügyvezető

FŐKÉTÜS; W
Fővárosi Kéményseprőipari KFT.

1.

USZ Kft.

dr. Szekfű (labor 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. 25. I./13.
1463 Budapest. Pf. 1114.

KASZ:36069366 
(+36) 70 390 8207 

gabor.szelcfu@t-online.hu

Eladó
képv.: Kovács Balázs Norbert ügyvezető

KULTINDEX Nonprofit Kft.
Vevő
képv: Zongor Attila Árpád ügyvezető

Ellenjegyzem;

mailto:gabor.szelcfu@t-online.hu

