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~jött egyrészről
rrczi Zsuzsanna
lakóhelye: 9600
Sárvár, Vásár tér 6. BIph 3/1, tartózkodási helye: 9631 Hegyfalu József Attila u. 12.,
és
Kovárczi István
lakóhelye: 9600 Sárvár,
Alkotmány utca 35. 2 em. 7 a.,
mint eladók másrészről
Vinceová Monika
lakóhelye: Ausztria, 8160 Weiz Franz-Bruckner
Gasse 16/11.) mint vevő között:
I ./ Felek rögzítik, hogy Kovárczi Zsuzsanna %-ed, Kovárczi István 34-ed arányú tulajdonát képezi a
Sárvár zártkert 4853. helyrajzi számú „szőlő és gazdasági épület” „gyümölcsös” megnevezésű 1918
m2 területű ingatlan (4.23 AK értékű).
Az ingatlan a vevő által megtekintett hobbikert. Az ingatlan kerítéssel részben körülkerített. Az
ingatlanon kb. 10 termő gyümölcsfa található. Az ingatlanon kb. IS éves könnyűszerkezetes kétszintes
tároló (kb. 45 m2) található. Az ingatlanra elektromos áram (mérőórával) és ivóvíz közmű
(mérőórával) került bekötésre. Szennyvíz csatlakozási Pont a telken.
2./ Eladók szavatolják, hogy az ingatlan per-, igény- és tehermentes. Eladók vevő per-, igény- és
tehermentes tulajdonszerzését szavatolják.
3./ Eladók eladják, vevő pedig ezen szerződéssel megvásárolja az I ./ pontban rögzített eladók
tulajdonában álló ingatlant. Felek megállapodnak, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlan vételára
összesen 6.500.000, Ft, azaz hatmillió-ötszázezer forint. A vételár eladókat tulajdoni hányaduk
arányában illeti meg (Kovárczi Zsuzsanna eladót 1.625.000, Ft, Kovárczi István eladót 4.875.000,
Ft illeti meg).
-

-

-

Felek rögzítik. hogy vevő a vételárból 650.000, Ft-ot készpénzben jelen szerződés aláírásával
egyidejűleg megfizetett az eladók részére. Ezen összeget felek foglalónak minősítik. Eladók ezen
összeg átvételét ezen szerződés aláírásával elismerik és nyugtázzák.
-

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést a földforgalmi törvény (mező- és erdőgazdasági földek
forgalmáról 2013. évi CXXII. törvény) szerinti ki kell függeszteni, majd a kifüggesztés lejártát
követően szakigazgatási szerv általi jóváhagyását kell beszerezni.
A vételárból fennmaradó 5.850.000, Ft-ot vevő a földforgalmi törvény szerinti kifüggesztés lejártát~
es a vevo tulajdonszerzesenek szakigazgatasi szerv altali jovahagyását kovetoen (ezen hatarozáfeljáM °~~N
ügyvédi iroda általi átvételét követő 10. nap) fizeti ki átutalással az eladók részére. Eladók’~télié~
helyéül az alábbi számlákat jelölik meg:
YÁ
~‘ ‘
Kovarczi Zsuzsannw .462.500.
Ft,
~‘~:_.#ó
‚~
bankszámla
Kovárczi István: 4.384.500,
Ft,
bankszámla.
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A teljes vételár megfizetésről eladók írásban (email:
ügyvédet.

) tájékoztatják az eljáró

4.1 Felek tudomással rendelkeznek az eljáró ügyvédtől, hogy a földforgalmi törvény (mező- és

erdőgazdasági földek forgalmáról 2013. évi CXXII. törvény, Földforg tv.) szerint a jelen szerződést a
mezőgazdasági igazgatási szerv részére jóváhagyás céljából meg kell küldeni, a szakigazgatási szerv
kizárólag annak tartalma és alaki kellékei alapján az érvényességi és hatályosulási feltételeknek való
megfelelőség szempontjából vizsgálja meg, illetve ellenőrzi (előzetes vizsgálat). A mezőgazdasági
igazgatási szerv az okiratok beérkezésétől számított 15 napon belül döntést hoz az adásvételi szerződés
jóváhagyásának a megtagadásáról, vagy végzésben megállapítja a szerződés közzétételre való
alkalmasságát és elrendeli a szerződés közzétételét. A kifüggesztés lejártát és a vevő
tulajdonszerzésének szakigazgatási szerv általi jóváhagyását követően kerülhet sor a vevő
tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére.
-

-

5.1 Vevő kijelenti, hogy a földforgalmi törvény szerint NEM minősül főldművesnek.
6.1 Vevő a földforgalmi törvény 10. ~ (2) bek. szerint kijelenti, hogy mivel a birtokában álló föld

területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az I hektárt így
a föld tulajdonjogát megszerezheti.
7.’ Eladók kijelentik, hogy magyar állampolgárok, cselekvőképességük kizárva vagy korlátozva
nincsen. Vevő kijelenti. hogy szlovák állampolgár, cselekvőképessége kizárva vagy korlátozva
nincsen.
Vevő magyarországi lakóhellyel ill. tartózkodási hellyel nem rendelkezik, jelen szerződés aláírásával
meghatalmazza az eljáró ügyvédi irodát az ingatlai~-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 26.
* (10) bek. szerinti magyarországi kézbesítési meghatalmazotti teendők ellátásával, jelen szerződés
erre vonatkozó megbízásnak is minősül. A Dr. Raffay Ugyvédi Iroda a meghatalmazást elfogadja jelen
szerződés ellenjegyzésével.
8.1 Vevő a tulajdonszerzésnek szakigazgatási szerv általi jóváhagyását követően ezen adásvételi

szerződés alapján a jogosult tulajdonjogának bejegyzését kérni, azzal, hogy a bejegyzéshez szükséges
feltételen és visszavonhatatlan bejegyzési engedélyt eladók jelen szerződés aláírásával ügyvédi letétbe
helyezték. Vevő a szakigazgatási szerv jóváhagyást követően jogosult függőben tartással a
tulajdonjoga bejegyzését kérni. Vevő az ingatlant III arányban szerzi meg a teljes vételár
megfizetésével. A teljes vételár hiánytalan megfizetésről eladók írásban (legalább email:
i 5 napon belül tájékoztatni kötelesek az eljáró ügyvédet. Az eljáró ügyvéd a
bejegyzési engedélyt a teljes vételár hiánytalan kifizetése hitelt érdemlő igazolása esetén a földhivatal
részére kiadja.
9.1 Felek a földhivatal előtti, és földforgalmi tv. szerinti eljárásra meghatalmazzák a Dr. Raffay
Ügyvédi Irodát (képviseli dr. Raffay Ernő ügyvéd, székhely: 9700 Szombathely Thököly u. 48.). Ezen
szerződés ügyvédi megbízási szerződésnek, tényvázlatnak is minősül. A meghatalmazott a
meghatalmazást elfogadja jelen okirat ellenjegyzésével. Ezen szerződés okirat szerkesztési ügyvédi
megbízási szerződésnek, ügyvédi tényvázlatnak is minősül, külön okiratba foglalást felek kifejezetten
nem kérnek.
10./ Vevő az ingatlant a teljes vételár megfizetése napjától veheti birtokba, a birtokba adás;napjátóI%t~..~
köteles viselni az ingatlan fenntartási költségeit. Vevő 8 napon belül köteles mérőórák átírSíá j~aik~1
11.1 Eladók személyi jövedelemadó, vevő a 4%-os mértékű visszterhes vagyonszerzés~TW*’ék~~t~si ~t~n ~
kötelezettségre vonatkozó tájékoztatást tudomásul vette.
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12.1 Vevő a tulajdonjog átruházásáról szóló jelen szerződésben vállalja, hogy a föld használatát
másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási
kötelezettségnek, továbbá vállalja, hogy a földet a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig más
célra nem hasznosítja. A földforgalmi tv. 14. * (1) bek. alapján vevő nyilatkozza, hogy nincs a
földhasználatért járó ellenszolgáltatásának teljesítéséből eredő bármilyen korábbi földhasználattal
kapcsolatos jogerősen megállapított és fennálló díj-, vagy egyéb tartozásuk. Vevő nyilatkozza, hogy
vele szemben a szerzést megelőző 5 éven belül nem állapították meg, hogy a szerzési korlátozások
megkerülésére irányuló jogügyletet kötött.
Eladók kijelentik, hogy az ingatlan földhasználója Kovárczi István eladó, így vevő a földforgalmi
törvény 13. * (4) bek. szerint nem kell, hogy nyilatkozatot tegyen.
13.1 Felek rögzítik, bogy amennyiben az elővásárlásra jogosultak valamelyike él az elővásárlási
jogával, vagy vevő nem kapja meg a szakigazgatási szerv jóváhagyását Úgy az nem minősül egyik
félnek sem felróható oknak.
14.1 A vevő az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 68/C. * alapján nyilatkozik, hogy NEM rendelkezik részarány
tulajdonnal.
Felek egyebet rögzíteni nem kívántak, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jelen adásvételi
szerződést 9 eredeti példányban írták alá. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre vonatkozóan a
Ptk. szabályai az irányadóak. Felek részletes tájékoztatást kaptak a földforgalmi törvény
rendelkezéseiről, kifüggesztésről, hatósági jóváhagyás megszerzéséhez szükséges eljárásról.
Szombathely, 2022. április 06. napján
Kovárczi Zsuzsanna
eladó

Kovárczi István
eladó

Vinceová Monika
vevő
Alulírott ügyvéd az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 44. * (1) bekezdése
alapján bizonyítom, bogy a) az okirat a jogszabályoknak megfelel, b) a felek nyilatkoztak arról, hogy
az okiratban foglaltak megfelelnek az akaratuknak, c) az okiratban megjelölt felek, (illetve képviselet
esetében az eljáró képviselőik) azonosítása elvégezésre került, és d) az okiratot a felek előttem írták
alá. Ellenjegyzem:
Szombathely, 2022. április 06. napján
Dr. Raffay Ugyvédi Iroda
Dr. Raffay Ernő ügyvéd (kamarai azonosító szám: 36067618, MÜK azonosító: 18-018291, ügyvédi
igazolvány száma: U-105365, kamarai lajstromszám: 164)
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