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egyuttesen felek (továbbiakban Felek) kozritt a]ulírott helyen és napon ae a]ábbi feltéte]ekkeh

Felek nregállapítj ák, hogy

. EIadÓ cégreve az a}ábbíak szerint vi{ltozott:
. 2005' szepIember .l: napjáig , hatályos cégnév: Magyar Államvasutak

Részvénytarsaság, rővidrtett lév: uÁv Rt,
- 2005. szeptember 1' napjátdl 2a06. november 14. napjáig hatáJyos cégnév: Ir{agyar

Államvasuuk ZáÍtkÖrfien MilkÖd{i Résrvénytfusaság, rtividített név: MÁv ZRt.
- 2006. novenr}9r !!. napjátőt hatályoi áegoéu, 

-MÁy 
Magyar Átlarnvasutak

ZáItkÖrÍIen Mrikcidő Résrvenytarsaság, rÖvidített név: }4Áv ZRt.
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FeJek megállapítják' hogy hlszlaszabolcs \Iaros onkornranyzat Képviseló-tesfri]e1c
424/200,| . fx], 29.) Kt' szárnrl hatrírozalában vételí ajrínlatot tett tárgyÍ ingatlan
kisaj átítást meg elŐeŐ adásvéte] tj án tort énó m e g szefzéséie.
A kisajátítá$i eljárást az tnkonrrányzat kozérdekbŐl }crvánta megíndítani, hog5' az
íngatlant a hatályos Pusztaszabolos telep iéskozpont vegycs terrt]et - Sport t-itca
k rnyéke - részletes helyi épÍtési szabályozási elólrásairol szalo 612006.1il.:+.; l*t.
szám rendeletÉnek végrehajtására kÖzlekedésí, kirlturáIis és oktalásí célra hasznalja.

Fe|1k $egállapítjrik, hogy E]adl az elide-qenítést megeJŐeÖ versenyeztetési etjarást
rnellózheti'a kisajátítást nregelóz ar]asvÉiel litján torrÉnő értékesíiéskor, rnelyet a
31'/2Üa7' (XI'9. MÁV Ért. 33.) VIG. sz. vezérigázgatii rrtasÍtás az ingatlanértékesítds
rendj éról 3. 1 .6.6' pontja szabályoz.

Felek megállapítják, hogy Vevó 2007 ' n'ovember 29-én kelt egyecli vételí ajánlatát
Eladl elfogadta,

Vevrí kijelenti, tog}' a jelen adásvételí szerzóciés megkÖtÉsáhe a a vételi nyilatk azat.át'
tévedés, nregÍévesztés és minclen jogel}enes befolyástÓí Írreritesen a]akította ki.

Ae adásvétel tárgya

Eladő eladja, Vevő pedig a megismert és megtekinlett állapotban megvásároija a
Fusztaszabolcs belÍerii]et 7B?/27 hr'rz.ti, M ingatlan.nyilvantertás -czerint iskola
Inegncvezésr:, i887 rnz teru]etii ingatlan l/t tulajco* hanyadat 1a továbbiakban:
Ingatlan), a jelen seerzódés 2. pontjában rneghatarozott vérelárért.

Az ingatlan, ingÓságok és azok terheí:

Fe19k rőgzítik, hogy 8z ingatlzur.nyilvántartás adatai szerjnt Eladő kizárÓlagos
tulajdonában a]l a fentiekben megjelő]t ingatlan. Az ingat]anon á]] ae 1.4. pontban
részletezett j ogi helyzetí! alábbiakban rnegj eltilt fe1 építnrány :

Az ingatlan adatai:

Sorsz. Telepr"ilés nsvg Ilrsz, Miívelesi ág Térmérték
(ha rn2)

I Pusztaszabolcs 7021?7 Kivett iskola 1887

ajhgnyilvántartasi adatok :

megnevezés Ie]tariszárn. térmérték
(ha m2)

ÍbldterÍ]let (iskola) T1009997 I 887
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E]adi tájdkoztaija Ver'i5t arri], hogy az ug;,let leig;,iit kÉpezci lrrgat]arlon kiz.lrr:]ag aZ
a]ábbj terhe]i á]]na! fenn: 

9/ .-.:;s ---Í __- -

Felek rtigzítik, hogy az gdfo-vétel tfogyát
megtekintették, &zon e]intézetlen szélje-ry-nem
bejegyzés találhatÓk:
-38i 63/2002.2000 .07 ,?0' hatiirozatszánron
,,Te'l ekhatánende?és''

Ingatl an-nyil vant artá sba be n em j egyze ft terhek :

Felek a tdnylegesen fennájlő helyzetnek megfeleiŐen rcigzítik, hogy az ingatianonta]álhatÓ .felépítményt Pusztaszabolcs t"k.*á'tyzata *tju fenn, rizeme1teti ésthaszná.1ía'

1.4. Eladő u adásvételt megelŐzóen Vevó rendelkezésére bocsátotta a jeJen szerzÖdéstargyát k1lezŐ Ingatianra vonaÍkozÓ dokumentáciÓt, amely minden, az Ingatlanra
vonatkoző 

-lÉnyeges kÖrii]rrrén}'t, adatot tart*lnrae, mely a szerzódés megktitése
szempontjábÓl srnkséges. - és nielyet Vevl jelen szeruödés a1áírásáig az általa
szÍlksdgesnek ítélt rndrtÉkben ffiánuh,ínyozátt, EladőtÓl Íor,ábbí infonnácíÓkat,
elképzelÉseivel kapcsolatosan azilletékes t'*tosagohÓl felvjJágosítást kérhetett, Vevömegisnrerte az Ingatlan ingailan_nyilvantartasí helizetét, ttrmészetbenj áI1apotát.

1.5. Felek 
iÖg.Tt+' hory az adas-véte] tárgyát képezŐ Ingatlanra vorraÍkozÓan EladÓ aza]ábbi al Ól taj ékoztafta VerrŐt:

1"5.] , Azlngatlan ]eírása;

A telek alakja: megkÖzolítően szabÉlyos négyszÖg. Felszíne: stt, részben burkolt,ktiru]kerítefi. KÖzuffől. megkoze]íthetŐsége: [c;rvluentil a VelenceÍ litfdl nyílik.
Jelenlegi beépítettsége: iskola. 

G FBv. lJJ r^\r

Az Ingatlan ae Ös'szss kcjarrítvekke] rendelkeeík víz, etektroÍIlos ararn, ftildgázetlátrísés szennyrízel vezetés k$zmuró] bizrosított.

7,5,2,, Vevö tudomasul veszi, l-ogy az Ingatlan telekhatár pontjai nem kerdltek kítíizésre, az
lngatlant rnegÍekintett ál]apotában-vasarolja ffigg, és kije1enti, hogy ebbŐ] fakadÓan
E]adlval szemben senrmilyen koveteléssel nem élhet. Vevö, r'* *iut.ségesnek lá!.;
foidmérl váIlalkozásnál saját kÖltségén meEendell és kifüzeti áu ingatlan
latarpontiaít. Az íngatlan jogi ngtárait ae ingatlan.n1ri}y6otartgsí tét1Eép szerint kel1érto]fiea .

Á vételár és megfnetése

A jeJen szereŐdés tárgyát képezó Ingatla[ teljes vételára 3.025.000,.Ft + AFA a?ÁzHrárornmilliő-huszontitgzer fodnt * ÁbA, b,,,*,** 3'630.000,.Ft, uzuzHaromrnilliÓ-
hatszaeharlnincezer forínt .

képezt5 Ingatlan tulajdoni lapját
seerepel, a iII. részen a2 alábbi

rJnáj]Ó szÖveges bejegyzés

l - -
ffipi Isnán

Pusztaszabolcs\'áros Önkormanyeat
-  ^ l r Á + r a . - | o -  \ , ' a r l A

Dr. Iríatuz Peter *l'q^V



Etadő kijelenti' hog}' eztita]anos..|orgalnri adÓrÓi szo]Ó ?0i'7. évj CX\Ii]. tv" 88. $ (])
bekezdés alapjan il}, Ii:gatlan értÉkesítésÉre vottatkoeÓan az álta]Ános szebáli'u}i
szerinti rrd fuetésÍ koÍeIezettsÉget r'áIRszioÍ.ta.
EladÓ kijelenti, hogy be]fo]don nJ'i]vrlntar[ásba r,ett adÓa]any.
Vevü kijelenti, hogy az Áre+r5rv-ényben szabályozott jogallÉsa alapjan az adfrhatőság
tőle gu AFA firetését ne.m kcivetelhetj.
Elózőek, valanrint u' Ár'a tv. 142.$ (1) bek. e) pontja és (3) bekezdése alapjan az
adásvételi szerzödés tárgyát képezö íngat]an értékesítését terhs]ó An"q'.t g'z EtadÓ
felszámítja Yevónek.

Felek megálapítjá.k, hogy a jelen szerztidésben rÖgztett vételár az Ingat1an reális
foigálai éiléke és aZ a jelen szer*Ődésben fog]alt kőliilffién}'elg''e és feltétele]qre

. tekíntetteJ lett rireghatározva.

2,7, A vÉtelarat Vevó az a]ábbi mÓdon kotgles megfizetni:

2,1,1,. Je]en szerzódés aláírásátÓl -szárr'rÍtofi 8 (nyolc) napon belril Yevó kÖteles a telies
vdtelarat 3,025.000 Ft.ot +Ále _ frzaz Iláromnruiia-huszonőtezer forintot +ÁFA,
Összesen 3.63Ü'000,.Ft-ot, azlz HárornnrillíÓ-hats z.áillarmincezer forintot, banki
áfutalással E]ado ER$TE Bank Hungary NyRt.-rrél vezetett 11996808-06200820.
0 0 0 00 0 0 0 szarrrrl barrkszánrl áj ára egy o sszegb en m egfizeh:i.

2.2, Fizetés egyéb feltételei

2.2'1. Fe1ek megállapodna]t abban, hogy bánnely jogcímen megÍizeteft pénztisszeg akkor
tekintendő tefiesÍtethek' amikor azt az EladÓ ba.nkszám]áján szanr]aveze1ó bantja
jÓvájrta

2.2.?. Késede]nes fizetés esptére Fe]ek kiktitik, hogy VevÓ 8 mindenkor jegybanki
alapkamat +2%-nalr nregfelelő mértélni késede]nrí kamatot fizet' Ha a \revűnek
késedelnes fieetés esetén tóke, kanrat és jánilé},taiiozása ís fennáll, és a fizetetL Összcg
az egész tartozás kiegyenlítésére nem elég, a beérkezö Összegeket elsŐdlegesen a
kÖltség-, majd a kamat és vég{tl a tőketartozfura szánroljak el.

2,?.3. Felek neegálJapodnak abbaR trogy 30 napot meghaladÓ Íizetési késedejerrt esetén
EladÓ jogosult VevóhŐz intézett egyoldal írásb'eli nyílatkozatáva] a2 adfuvételi
szerzödéstŐl a fogJalÓ joglr$vetkennényeinek ajka]rnazása mel}ett elá]lni'

2,2.4, A véte]ár ŐsszegérÖl, EladÓ szárrlájan torténő jÓválrás napjával egyezö teljesítésí
dáhmÍnal szárnlát all{t ki, mint elŐlegről. A vÉgseárnJa ktátlításfua a bejegyzesi
engedély kiadásának napjall kerr]l sor, rnslynek teljesítési dátuma a kÍá]lÍtás napja,
íllefve az S,pontban szereplŐ birtokbaadás napja kőzt]] a korábbj.

?.3, Eladl a2,?.3, pont szerinti elallása estén a Vevö kÖteles az Eladőnak a szereŐdéssel
kapcsolaÍosan felmerijlt valamonnyt igazolt kalát és kÖ]tséget megtéríteni"

Dr. ]\{aÍuz Péter
jogÍanácsos

t _ r

C{-ompo István
Pug áaszabo l cs Váro s $rrkorrnanyzat

. nn.1ci; t-'r-,pfl,"r Vpr.rf,

ig.sz.:03826
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Tulaj r1onj og íenn tarl lls

E]aciÓ a jelen adásr,Ételi szcrzödés tmgyát képezti lngetlanon iuiqidonjogát a telics
vételar' szárnlájára ttirtÉnó beérkezéséig feruitartja' EladÓ a teljes vételar szánrJájála
Íorténő beérkezését k(ivető t rrun}zurapon belril bejegyzésí engedél'vt kciteles kjadni
Vevónek, hogy az lrrgatlan tulajctonjoga \IevŐ javára véiel jogcÍnrén I/l fulajdoili
aranyban az ingatl an-nyÍlvántarÍ ásba b ej egyzÉ sre kerÍiij Ön.

EladÓ ezennel hozzájárul ahhoz, hogy a tulajcionjoganai< fe'rurtartásár,al tÖrténö eladás
tényét Vevó a jelen szerzódés hatáiyba ldpéséÍ kÖvetően saját javara az ingatJan_
nyilvántartasba felj egyeztts se.

A fulajdonjog vá-ltozásának az ingntlan-nyiJváliartáSban toriénö átyezertetése a Vevó
, kotelezettsége.

Je]en szerzödés aláírrásár,al Vevó visszavonhatatlanul hozzájÉrulását adja alJ:oz, hogy
anennyiben EladÓ a jelen seerzódéstŐl a 2. pontban szabályozoft rnődon e[il1, alckor
EladT egyoldal nyilat}ozztáva1 jogosult kÉmi a Foldhivatalátll a triJajdonjog
fenntartfusa] tortérrt eladás tényének tÖrlését és az elj&ás rnegsriintetését.

Szavatosság

EladÓ szavatosságot vállal az l.4.ponibzur leÍrt eladÓ1 tájékoztatáson ítL, az átruházott
lngatlan PEÍ-, tsher., és ígénymentességéért' Yer'ö ugya.nalckor tudornásul veszí és
elfogadja, hogy EiadÓ az átruh ázatt Ingatlanért kellékszavatossfuot nem vá11a]. A
Felek kijelentik, hogy a vételar EiadÓnak a kelié}cszaYatosságí felelBssége kizÉrfoá$ak
a Íigyelembe vÉte]ével, kerirh megállap{tásra. E]adÓ szavato] Ezelt, hogy ae ingatlan-
nyilvántartáson illetve ezen seerzödésben fe]túnteteftoken kívÍil sirrgs harrnadjk
szemé]ynek o]yan j ogq amely neki felrÓhatÓan a Vevő tulajdonszerzését,
fulajdonjogábÓl kÖvetkezŐ jogosuliságainak gyakorlasát akadáJyozn4 Yagy
meghi{rsítaná'

Vev{í kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képezö Ingatlan kÖzmrj., és kornyeeeti
állapotát, jogi helyzetét, tglel atárokat a jelen szerződÉs ataírása előtt kel]Ő
kÖrri]tekintésse] megismerte' nEIII hagyatkozott kizárÓIag Eladő á]!ítasaíra és ennek
a]'pjáo kertil sol a jelen adásvételj írgyiet rnegkotésére. Az Ingatlanon terve?ett
tevékenységét az iiletékes hatlságo}ckal egyeztefie. Míndezekke] kapcsolatban W
E]adőval szemben a késöbbiek során sernminemri ígényt neffi tárrraset.
Vevó kbtelezettséget val]al aITa! hogy abban M esetben, amennyiben esetleges
ktlrnyezeti kár menil fel, a Vevó átvállalja nnnak kÖltségeít, erze!' kapcsolatban
Eladőval semrnilyen igényt n6ln támaszt.

EIadÓ ngm válla] felelŐsséget az ingatlanon. esetlegesen meglévö és az íngarlan
nyilvantartásban í11. ingatlan-nyilvántaÍtasi térképeken fel nem ttrntetett kÖzrnitvekérr,
kábelekért, egyéb osÖvekért és vezetékekért. Veyó vállalja hogy az ebbŐl fglrnerÜlt, ót
ért károkért EladÖ fe}é nenr tép fel, ezcn igényeiról kifejezetlen ]emond'

Nagy Iirváil;'{EZEL l Zw,
I - -

. F  , 1CzoopÓ Isfvan
Pusdaszaboics vá'os Önkonnányzat

poigínnestcr, Vevó
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4.2.

Dr. ]l,I*tuz Pé'ter
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4.4,

E nrjatt kjÍogással. linnasszai, il]etvtl káné:-ítési jgénnyt:l p]6dlir,e] sze,rnbett neni
1éphetrrek fel. Az ingatjzur eseilege's lov;i.bb crrékesjresc e:lelén \Iet'Ő ezt e ri'rr1'i kii1u]cs
a ]s.end{5 tulajcioiros tudor:rására hozrii, Ez.en kotelezr:rtség einu]as:-1lisábri] g1edŐ

rnindennemrí felelÖsség g \revot telheli.

A Vevö fudomásul veszí a vasfrtvona] kÖzeiségét, komyezeti hatásar! e tertilet
ktizlekedési besorolasáq valarninl a:4 hogy az ingatlant a vasrjti pálya k relségébŐl
eredósn hatarértéket is meghaladÓ zaj, rezgés, slb. hatásc,k drhetik. Vevó tuclomásu]
veszi továbbá, hogy EiadÓnnk nincs mérdját'nn a vasrlt tevé.kei:ységÉvel jarÓ hatasokat
(eaj, rezgés. rázkÓdásbÓl eredő épÍiJet kár, tílzkar, stu.; időben kor]Étoeni, pitlÉ,Jagos
létesíknényekkel kjvédeni vagy ezze|kapcsolatos kártérítési igénynek helyt adni. A
Vevó a vasűt kÖzelségéböl ereclö z'aj- ts reegésterhelést ha cz megengedett
határértéket meg is halada . tudornás,r] veszi és kőtelezi magát arra, hogy ertnl
kapcsolatosan panaszt, kárrérÍtési igényt nenr te{eszt elŐ.

A Vevö - es*tleges jogutÓdjaira is kiteded hatÉllyal . a je1en szgreÓdés aláírásával
visseavon]:atat1anu] ]er'rrond a tulajdonába keriiló ingatlanban a r'as t rendeltetésseenÍ
uzemeltetésével eg1nitt járÓ tevékenységéból adődÓ, esetleges jővöbeni karoknak
(ktilonosen, tiiz}iár, rázkidásbÓl eredŐ epriiefuongálás, -/"4, stb,) az Eladi (illetve
esetleges j ogutÓdj a) részéról tortgnö megtérítés érő].

A Vevő knte]ezettséget válla] aÍTa' hogy a fonti kikotéseket a trrlajdonába kertilŐ
in gatlan es etleg es további (késijbtri) tu 1 nj do nos ainak tudom ás át a hozza.

Vevó tudonrásul veszi, hogy a253l1997.fiIl. 20.) Korrn. rendeJet 36.$.(6) bekezdése
szerjnt aa lngatlanon építrnény csak a ktl]bl jogszabályok szerint helyezhető el. EladÓ
felhívja VevŐ figyelmé! hogy az oTÉK 36.$ (7) bekezdésben meghatározott
távolságon belrjl épuletet, építnrÉnyt elhelyeeni csak a KÖzporrti KÖzlekedési
Felíigyelet Vas ti FeiÍigye}et szakhatlsági horzájárulása mellsfi lehet, rnelyhez a
szi*séges elözetes vasiiti t.uemeltetój vé]ernényt EladÓ ad ki

A tertilet az orÉK 36. $ és 38. $ jjlewe az oKV Pályatervezési Szabályzat 3.5. pontja
altal elŐírt védŐtávolságon belril helyezkedik el.

Au oTÉK 36.$. (1) bek. rneghatarozott távotságon be]íi]i ingatlanok nrindenkori
tuIq.donosai, hasznosítÓi tudonrásu] veszík fl vasriwonalak kozelségét, k$rnyezetí
hatÉsaíkat, valamirrt a jelenlegí, fejlesztési terveket, e.bbÖl eredÖen semrrílyen
panasszal az E]adlval 

"-gy 
^ naav ZRt-vel szemben ngin lépnek fel' Uj építmény

építtetóje kÖteles gondoskodni a miiidenkori kcirnyezetvédelmi elÖÍrások betafiásarÓ].
Ezeken a tenileteken építményt elhelyeani csuprín a KÖzponti Koz]ekedési Felrigyelet
Vasriti FelÍtgyelet sza}hatÓsági hozzájárulása mel]ett lehet, amelyhez a sztikséges
elŐzetes vasrtti iizerrreltetói vélemény| _ a naav Zrt, Pályavasriti Üaetag Terirleti
KÖrponda adja ki.

Yevri trrdornásu] veszi, hogy a rneglévó vas tvonal urellett, a saját hrlajdonába kerfild'

l ingatlanon az ő feladata a kÖrnyezetvéde]rni elŐfugsok betartása izen belu] a zaj. és

,Jí* leegésvedeleru rnegoldrisa, épúlet ingatlanon va}Ó megfolelŐ elhelyezésével,
Y- hjolásáva], seilkség esetén zajvodo szerkezÉtek telepítésével vagy beépítésével' Az

4.5.

Dr' ]t{atuz Pffiegesen létesÍtondö objektutn helyén .a vasrit r'aj. és rezgéskibocsá ís értéke
jog1anácsos
ig.sz;:0382díd $.'-.$ l -='-F

N agy I srvanr,l.i 6 ̂ /{r.lt Kr,z,EL,c z_q.r.trlÁv Yury.*.ri!ÉBlt:.il;tios n l. u' r
LZOmpO I$IvEn

Prrsztaszabolcs Város &rtcormányzatnetJawo+.eÉ3ft=o*,,, pannÓnla u' 11. Rtsztaszabolcs VarosLllil(a
vezérigazgatÓ, EI-aBí..ii'i"1 ,pi 

i.;lin polgsrnester' VevÖ
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iriéiéssej és sr,áiníiás:.a] cgy'ariínt rr:egi:ili:. t-lzjtaiÓ. a]ncii:]\l:bl:j] t-ii E iL)Li$]iliii:i'r.,.

ber*iazí'j a au épí.tm*l3' ten, ezés Éhez i g én1,l ; és rr egiend e]i.

A rnindenkori tulaidonos, hasznái koteles ter,éketiy'ségÉt a hai.ályos ktm1'eze|vcc]c1rnj
jogsiiabaiyok betartásávgl vége:irii, ktm].ezeté. rendben tE:rzuu. EiadÓ kárára

tevbhenységbve\Yo:nyeze\B2unn)tzÉs1nETno\ojnti\.

Birtokbardás

Az 1.3' ponlban nregjeliilt hasanalati viszon1ra tekintettel VevŐ az Ingatlant

birtokában tartjq 1'{t1Ön birtokbaadási eljárásra nincs szilicség.

Ve5'es és zárÓ' rendelkezések

Felek megallapodnak abban' hogy a jelen szerzodés e]készítésővel kapcsolatos
ko]tségeket váva viseli, VevÖ koteles tor,ábbá megf,rzetni a fulajdonjog-átn.rházás
fo\.tan ielmer 1(' illetéket és a k(iltségeket (ide értve M épiiletek rnegvallsulásí
vá.aaj zainak az e]]iészíftetését i s).

Elad$ Magyarországon bcje gyzett gazdasági társaság, nem á11 csód-, vagy

fglszánrolási eljarás [atálya áiitt, Így ingatlanjelidegenítési képessége korlátozás alá

nem esi]t. Yevti magyar ielepiilési eintonnarryzat, nern á1l csód., vagy felszárnolási
eljáras h'atálya alatt, lngatlan szerzésí képessége kor]átozfs a|áneln esik.

Elad6va! szemtleni bármilyen kÖvetelés engedmén3,gzese (ideértve annak fa}<torálását
ís) i1letve bánnilyen eladlval szembeni kÖvete]ésen zálogjog alapí1fua csak az eladÓ
elózeÍes j ö vatragyásával lehets é ges'

Fe]ek megáilapodnak abban, hogy a jelen szerződésben ncm szabályozott kérdésekben
e $lagy--al Poigári TÖrvdnykonry rendelkezdseí irányadÓk.

A szerződö Feiek kÖlcsonos koteIezettséget val]a]:rak aJTa' hogy a jelen szerződés

teljesítése és az ingatlairok átadás-áfuéte]e során esetleg felnreríttó vitás kérdéseket

kÓiosonÖs engedm*y*k rjtján ffiBgegyezéssel, szukség esetéu szerzÖdésmÓdosítássa]
rendeziko u*,1yoek sikertelinsége éséien a]ávetík nragulcat az EladÓ szétrfielye szerint
_ hatáskÖncl rende]kezÖ - Bírőság kizarÓlagos illetékességének.

Felek megáIlapodna]q hogy a jelen szerzödés magyaÍ nyelr'en készttlt, annak

érteknezésÉre a magyaÍ nyelv szabályait kell alkalrnaeni.

63 . Jelen seerzódés nyolo (8) egymassat szÓ suerint rfiegcgyezÖ eredeti péidanyban
készrilt.
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Dr. Matuz Péter
iogianácsos
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Je]en "qeerzoclés annak ntjndket fel áltaii aláírásával Jép hatalyba. An:ennyiiren M
aliíírásra nsm egyÍctejrileg keniJ soÍ} a szerzódés a késtibb a]áílő fcl általi alaírás ngpián
lép hatalyba.

A szerzŐdést a }.e]ek képviseletre és dÖn1éshozataira feljogosított képvjseiői isrnétejt áiolvasás
és egyazÖ értelrnezés utrín nunt akaratu].'kal nínj.enb.n megegyezot cdgszeden,
jÓvahagyőlag aláírtak'
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