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címe: 9600 Sárvár, Kanizsai utca 1/.), mint eladó (a továbbiakban Eladó)
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Kowhv Péter András

-t

lakenne: 9600 Sarvar, Ujsziget utca I Ij, mint vevo (a tovabbiakban: í’evo)
között tiz alu/írott helyen ás időben az alább/feltételekkel:
I.) .4 Szerződó Felek egybehangzóan megállapítják. hogy ingatlan-nyilvántartás TAKARNETrendvzeréhói
2022. év Jébruár hó Ii. napján lebivott és digitális jbrmában őrzött tulajdoni lap másolat alapján tlz
ingatlaii—iivilváutartá adatai szerint a Sárvár 0121/21. /v’sz.—ou u%’dvantartott Szántó a Külterületeiz
mnegnevezésű, 6771 nP területű. 15.01 :4K értékű ingatlan (a továbbiakban: !ngcztlan,J az Eladó tulajdo—
nál képezi tehe;’memues állapotban.
2.; .4: Eladó eladja ci J”ev(inek az Ingatlant a kölcsönösen kialkudott I. 000.000.— azaz Egymillió Ft vételár—
éri
evő a vételárat a Szerződés hatósági jóváhagyását követő S napon belül, átvételi elismervény
ellenében fizeti meg az Eladó knak.
‚‚

3.; Az Eladó szavatossagot vállal, hogi’ az Ingatlanok pci’—, igény— és teher,nentes.
4.j A: Eladó kiköti, hogy ci szerződésköréssel kapcsolatos valamennyi költséget. valamint ci kis:abásra ke—
‚ülő vagvonátruházási illetéket és a: ingatlan—mn’ilvántartási eljaras igazgatási szülgalt atasi dűát a i’evő
tcu’tozik viselni ésfizetni.
5.; Az Eladó a teljes vételár kifizetésének napján köteles a birtokátruházás,-a.A Vevő ci birtokba lépéstől
kezdve kizárólagosan jogosult a tulajdonost illetőjogosultságok gyakorlósái’a ás kizárólagosan terhelik
ci tulajdonos kötelezettségei, vala,n int viseli a kárveszélyt. A Szerződő felek mególlapodnak abban, hogy
cm levő birtokba helyezési cselekményt nem igényel. Az Eladó az Ingatlant a Vevő által ismert ás ‘negte—
kintett, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a Vevő’ birtokába bocsátani,
I
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együtt, tehernientes allapotban vasarolja meg.
7.) .4: Eladó a teljes vételár kifizetésével egvidejűleg/áltétlen ás visszavonhatatlan beleegyezését adja az
Ingatlan tulajdonjogának adásvétel jogcílnén történő ingatlan—nvilvántam’tási cítvezetéséhez a Vevőja—
várd. A Szerződő Felek kérik a Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztái5’ Földhivatali Os:tálj’
4-et, hogy ci: h;rtv. 47:A.S (1) bekezdésének b) ponlja alapján a tulajdonjog heje’zésre irányuló eljá—
‚‘ásta tulájdnnjog bejegyzési engedéli’ heny4jtásáig, de legfeljebb 6 hónapig tartsa/iÉggőhen.
S.) A tevő kijelenti, hegy az Ingatlant, annak állagát ás határvonalait inegfálelően ismeri, azt megtekintett
állcipntban vósárolja meg. ‚4z Eladó jálelássége tudatában kijelenti, hogy az Ingatlan állapotáról, illetve
az Ingatlanra vonatkozó minden lényeges tényről és körülményről részletes fálvilágosítást adott a Vevő—
nek.
9.) A Szerződő Felek kijelentik, hogy teljes eselekvőképességgel rendelkező ina gi’ur állampolgárok, akik a
saját neviikben ás érdekükben járnak cl az ügvletkötés során. A Szerződó’ Felek hozzájárulnak ahhoz,
hogy ugyintézo ügyvéd ajogügylettel össze/öggéshen személyes adataikat kezelje.
10.) A Vevő’ kijelenti, hogy a tulajdonszerzése nemmi ütközik az E/ő’. / Oj/ és I 6.—áhan meghatározott szerzési
korlótozósha,
nem
(regisztrációs
rendelkezik
részarány—tulajdonnal,
földműves
száma:
.)‚ tagja a Magyar Agrár-, Elelmtvzergazdasági és Vidé4fájlesztési Kamarának (azo
nositoszama:
II.) A Vevő a E/iv. !3.j (4) bekezdése alapján kljelenti, hogy a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés
tárgyát képező ingatlan harmadik személy használatában van, igy kötelezettséget vállal arra, hogy a
fennálló Jóldhasználati jogviszony időtartamát nem hosszabbítja meg, és afánnállóföldbasználatijog—
viszony megszűnését követő’ időre a E/iv. 13.j (1) bekezdése alapján vállalja, hogy aföld használatát
másnak nem engedi át, azt maga használja, ás ennek során eleget tesz afhldhasznositási kötelezettségék
nek, továbbá vállalja, hogy aföldet a tulajdonszerzés idóoontjától számított 5 évig más célra nem hasz
nosítja, vállalja, hogy a Jhld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során
eleget tesz aföldhasznosítási kötelezettségének, továbbá vállalja, hogy aJöldet a tulajdonszerzés idő’—
pontjótól számított 5 évig más célra nem hasznosítja. A Vevő’ a E/iv. 14.41 (1) bekezdése alapján nyilat
kozik arról, hogy nincs ajbldhasználatért járó ellenszolgáltatásának teljesítéséből eredő bármilyen ko
rábbi /hldhasználattal kapcsolatos jogerősen megállapított és fennálló dfj-, vagy egyéb tartozása. A
Vevő a E/iv. l4.’ (2) bekezdése alapján kijelenti, hogy vele szemben a szerzést megelőző 5 éven belül
nem állapították meg, hogy a szerzési korlátozások megkerülésére irányuló jogügyletet kötött. A Vevő
az Itv. 26,41(1) bekezdés p) pontja alapján kijelenti, hogyjöldműves, a/bldet ellenérték fejében szerzi
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meg, és a birtokbaadástól, de legkésőbb az illetékkötelezettség keletkezését követő 12. hónap utolsó nap
játólszámítva 5 évig a termáföld tulajdonjogát nem idegeníti cl, ateinzójildön vagyoni értékűjogot nem
alapít, és a termójú ldet egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági ótermelőként vagy családi gazdálkodóként mező-, illetve erdőgazdasági tevékenység céljára hasznosítja.
12.) A Szerzó’dő Felek rögzítik, hogy a Vevő az Ingatlan vonatkozásában a Ffn’. l8. (1) hekezdésének ej
pontja alapján elővásárlási jog illeti meg, mint az olyanjóldművest, aki heh ben lakó szomszédnak nzi
nősül ((Sárvár 0121/22. hrszj azzal, hogy a Fftv. l8. (4) bekezdése alapján, mint jiatal földműves! a
E/iv. l8. (1) bekezdésében meghatározottjogoszilti csoporton belül az elővásárlásra jogosultak sor
rendjében második ranghelyen illeti meg az elővásárlásijog.
13.) A Szerzőt/ő Felek rögzítik, hogy a Szerződés hatósági jóváhagyáshoz kötött.
14.) A Szerzőt/ó’ Felek a Szerződéssel kapcsolatos valamennyi ügyintézéssel meghatalmazzák Dr. Horváth
Péter ükort’édet azzal a kikötéssel, hogy az Akr. l3. (6) bekezdése és az lnytv. 52. h) és c) pontjai
alapján kifejezetten kérik, hogy az eljáró ingatlaniigyi hatóság és az adóhatóság a jogi képviseló’nek
történő egyidejű kézhesítés mellett az ügyben keletkezett határozatot számukra is kézhesítse.
15.) A Szerződó’ Felek kijelentik és elismerik, hagy’ megfelelő tajékoztatást kaptak a vonatkozó hatáRos adó—
és illeték—jogszabályokról, valamint a/ogügvlet hatályos törvényi szaha/vozasaról.
16.) A Szerződő Felek a Szerződésben egyebet rögzíteni nem kívántak, az itt nem sz:ghalvozott kérdésekben a
Ptk., a Ff?v. és ci Fétv. rendelkezéseit tekintik iránvadónak.
A Szerzőt/ő Felek a Szerződést elolvasták, tartalmát közösen értelmezték. és azt, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, ügy’i’édi tényvázlatként is e/’ogadvajóváhagyólag aláírták.
Kelt Sán’áron, 2022. évfebruár hó 17 napján

Bárdosi László
eladó

Kovács Péter A nt/jós

Alulíj’ott Dr. Hon’áth Péter ügyvéd (kamarai azonosító száma: 36061 786) ezen oki,’at cllenjegvzésével ta
núsítom (‚‘ ellenjegyzem ‘‘), hogy az okirat a szerzőt/ő félek kinyilvánított akaratának és ajogszahálvoknak
meg/dal, és az okirathan megjelölt/él az aláírását eló’ttem saját kezű aláirásának ismerte cl.
Sárvár, 2022, évJébruár hó 17. napján

Dr. HORVÁTH PÉTER
It
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