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HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

mely létrejött 

egyrészről: 
 
 
 

 
 
 
 

a Budapesti Gazdasági Főiskola 
1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. 

Adószám: 15329822-2-42 
Bankszámlaszám: 10032000-00282833 

Statisztikai számjel: 15329822-8542-312-01 
Intézményi azonosítója: FI 82314 

képviseletében: Sándorné dr. Kriszt Éva rektor 
- továbbiakban: Használatba vevő - 

másrészről: 
 

 
 

Szentendre Város Önkormányzata 
2000 Szentendre, Városház tér 3. 

Adószám:15731292-2-13 
Törzskönyvi azonosító szám: 731290 

képviseletében: dr. Dietz Ferenc polgármester 
- továbbiakban: Használatba adó - 

 

 
együttesen, és továbbiakban, mint Felek között, alulírott napon és helyen az alább meghatározott feltételekkel: 
 

1. Felek 2013. december 16-án a szentendrei 1919/2 hrsz. alatt felvett, 5364 m2 alapterületű kivett étterem és 
udvar megnevezésű ingatlanra használatba adási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés). 

 
2. Felek a Szerződés II.1. pontját módosítják, akként, hogy a használatba adás kezdete és ennek megfelelően a 

Használatba vevő birtokba lépése az eredeti 2014. április 15-i határidő helyett az ingatlanon található épületre 
vonatkozó építési munkák kivitelezőjének kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás alapján megkötött 
közbeszerzési szerződés hatályba lépését megelőző 5. nap, kiürített állapotban, mely időpontról Használatba 
vevő legalább 5 munkanappal megelőzően, írásban értesíti Használatba adót. 
 

3. Felek a Szerződés IV. pontját (Használatba adó jogai és kötelezettségei) azzal egészítik ki, hogy Használatba 
adó kötelezettséget vállal arra, hogy az építési beruházás lebonyolítására vonatkozó közbeszerzési eljárás 
előkészítése, illetve lefolytatása során lehetővé teszi azt, hogy igény esetén (előre egyeztetett időpont(ok)ban és 
időtartamban) az ajánlatkérő alkalmazottai,valamint az ajánlattevők az épületet bejárják. 

 
4. A Szerződés egyéb részei és rendelkezései változatlanok. 

 
5. Felek jelen Szerződés-módosítást, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá. 

 
Budapest, 2014. április … 
 
 

 
………………………………………… 

Budapesti Gazdasági Főiskola 
Sándorné dr. Kriszt Éva 

Rektor 
Használatba vevő 

 
………………………………………. 

Szentendre Város Önkormányzata 
dr. Dietz Ferenc    dr. Molnár Ildikó 

Polgármester   Címzetes főjegyző 
Használatba adó 

 
Ellenjegyzem: 

 
 

……………………………… 
Budapesti Gazdasági Főiskola 

Falusi Károlyné 
gazdasági és műszaki főigazgató 
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