
Ajándékozási szerződés

(150.000 Ft értéket meghaladó ingóságra)

amely létrejött egyrészről, az
Erando Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.
(székhely: 1149 Budapest Angol utca 77., adószám: 12350508-2-42, képviseletében eljár:
Kandolka Károly ügyvezető igazgató)

mint Ajándékozó (továbbiakban: Ajándékozó)

másrészről a

Zuglói Közbiztonsági non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság
(Székhely: 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36., Adószám: 23084454-2-42, képviseletében
eljár: Kovács-Csíncsák László ügyvezető igazgató)

mint Megajándékozott (továbbiakban: Megajándékozott),

továbbiakban együttesen: Felek - között, az alulírott napon és helyen, az alábbi tartalommal.

1) Ajándékozó kijelenti, hogy az ajándékozás tárgyát képező ingó vagyontárgyak 
kizárólagos tulajdonosa, így azokat saját vagyonának terhére térítésmentesen 
Megajándékozott tulajdonába és birtokába adja.

2) Ajándékozott ingó vagyontárgy:

2db - azaz kettő darab - fehér színű, alumínium vázas, Montana márkájú trekking 
kerékpár. Egy darab kerékpár ára: bruttó 128 700 Ft, valamint rendőrségi jelleggel 
történő ellátása 29.210 Ft/ db, vagyis egy kerékpár értéke összesen: 157.910 Ft.

Az ajándékozott kettő darab kerékpár értéke: 257 400 Ft+ 58.420 Ft, mindösszesen: 315. 
820 Ft, azaz háromszáztizenötezer-nvolcázhúsz Forint.

3) Ajándékozó az ajándék tárgyát Megajándékozott birtokába és tulajdonába adja, 
Megajándékozott az ajándékot elfogadja.

4) Ajándékozó kijelenti, hogy az ajándékozással sem anyagi, sem más előnyre nem tesz 
szert.

5) Felek egyező akarattal kijelentik és tudomásul veszik, hogy Megajándékozott az ajándék 
tárgyát képező ingó vagyontárgyakat Budapest Főváros XIV. kerület, Zugló 
közbiztonságának javítása érdekében használja fel. Ajándékozó kijelenti, hogy az 
ajándék felhasználására, és az azzal való elszámolás módjára további kikötést nem tesz.

6) Ajándékozó szavatolja, hogy az ajándékon nem áll fenn olyan jog, korlátozás vagy teher, 
amely Megajándékozott jelen szerződés alapján keletkezett jogainak gyakorlását 
korlátozná, megakadályozná vagy meghiúsítaná. Ajándékozó kijelenti, hogy az ingó 
vagyontárggyal kapcsolatban harmadik személynek semminemű követelése, illetve 
használatot biztosító joga nincs, és ezért szavatossággal tartozik.



7) Ajándékozott kijelenti, hogy az ajándék elfogadása során keletkezett ajándékozási 
illetékkel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket megteszi.

8) Az ajándék átadását követően az ajándékozott ingó vagyontárggyal kapcsolatos 
fenntartási, üzemeltetési, javítási mindennemű költséget Megajándékozott viseli.

9) Az ajándék átadás-átvételének időpontját és módját a Felek külön egyeztetik, annak 
megtörténtét jegyzőkönyvben rögzítik. Felek tudomásul veszik, hogy az átadás időpontja 
nem előzheti meg a szerződés hatályba lépését.

l O) Felek tudomásul veszik, hogy az ajándék reklámhordozó nem lehet.

11) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. tv. rendelkezései az irányadóak. Felek megállapodnak abban, hogy jelen 
szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton, egyeztetés útján kívánják 
megoldani.

12) Jelen szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése kizárólag írásos formában, a 
Felek előzetes egyeztetésével és kölcsönös egyetértésével történhet.

13) Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés utál, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2016. május 27. Budapest, 2016. május 27.
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