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iii/ii/
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-

9400 Sopron. (Jazcla utca / 9.száni alcitti lakos. niagvar al/a;npolga;’.

tag/a, ;iztnt vevő

közölt az alábbi napon ésfé/tételek inc/lett/ölt létre:

1,) Az e/adó I/I aranvban tulajdonosa a I ‘MKH Fák/hivatali Fooszlal) FöL/hivatali OsztáLy 4. Sárvár
által nyilvántartott alábbi ingatlannak:
heyéaJ
Sitke

lirsz
1143/2

megnevezés

rnin.o

terület m2

AK

fekvés

fásított terület és

6

2271

0,32

zártkert

gazdasági épület

Az ingatlan villany közm tível rendelkezik.
2.j 4 félek rögzítik. hogy ci i’evő (I fenti ingatlan niegl’cLva;’lasa;’a vétel, ajánlatot lelt, inc/vet az eladó
elfogadott Ezt tíz e/fű gadott eleJi ajanlatot ci fc lek ci jogszahali ha;i foglaltak sze; int a jc lwi
adásvételi szerződésbe foglalták.

3.) -íz e/cuki szavarosságo! vállal azért, hogy ingatlana per—. teher— és igényinentes. Illetve, hogy cízi per—
tehet’— és igémmentesen ac//ci a vevő’ tula/donába és birtokába.
4.) .4 félek tiulomásscil bírnak arról, hogy az arra /ogosultakat év a I Jagyar .4llamot az ingatlanra
elővásárlási /og illeti meg.
5.) .4z eladó e/adja. ci vevő pedig niegvasal’o/ja ciz I.) ponthcín meg/elöl! ingatlant a kölcsönösen
kialkudott. tehermentes 1.900.000.—Ft. azaz Egymillió—kileneszázezerfoi’int összegű vete/á,’on.
6.) .1 félek inegallapoc/asa alapjan ci vevo c szerzőt/es aláh’Jával egyidejűleg 300,000.—A—ot. azaz
líáronzszázezerjorintot tíz e/ot/ának megfizetett. akt ezen összeg átvételét ci szerzőt/és alaírasaval is
elismeri.Ave vő ezen 300.000. —Ft összeget kötelezettségvállalásának mege;’ós ítéseként föglaló
/ogeímén fizetett meg.
S’ze;’zőtlőfélek ki/elentik. hogy ivi’écli kioktatécv utan tiitlomásscil bírnak ci fóglciló PTK 6: 185./’—htni
fögla/takról. in iszerint
.1 másik félnek tizetett pénzt cikke;’ lehet föglalónak tekinteni, ha annak fizetésére átvételére ci
kötelezettségvállalás inegerőítéseként kerül sor, es ez ci rendeltetés ci szei’zőclésből egyértelműen
kitűnik.
[Ja ci szerződést teljesítik, ci tartozás ci föglaló összegével csökken. Ha ci szerzőt/és tel/esitése olvcni
okhol litzis al mc conc ci I c g ik fc / sem f L los aci ;ninclket fc 1 fc Ii/es ci Jog’lcilo / s szajcn

I

/c /j \t/c \ Inc /i1i//(/a\c/L Ii

tc

iciO\

h / cc c/c/o/i toicf/oi

L/l L C/I ci IUIJ)OII

/ojci/ot

Át ICc I L c Ii

Áü/c L

liss:c//eI!ieni,

I foí/oi

-

niejitesti.
r)s.ceei

vcil kér.\:e/e.\ viss:ciieíz/e C ci s:ei:cn /is cees kci i-eike:,,,u,n ci cl/cl! /1Cl/i
-I kothér J ci káitéiltés o.CCe ci f/ci/o Ő ce(e VCI L\ okkeii. I /ú/:oii iiiei•Iekn fog/c i/o
a kuteie:eIt kejeitizére ci híiáxck niéivéke/iieti.
)eive :iese.

-l

s:er:ncio jelek ecve:oeii kije/e’ii/k hocv ci fentiekben ieljel/e/t
ele/arres:/e/ef i/jelen cec(iev ciiciuciscnci/ togiciioizcik ‚iiniowíik.
.)

oss:esen

300.000.—Fi

I felek ‚neái/c ipoda a .v:erini ci vevő ci feinz,iicirac/á 1. 600. 000. -Fi vele/c/int ci kikicjes:iési licilcnn/(
le/c/i/c I I//c/ii. c/ii?eIi/11 ibeií ci /zcnásci— vci/a/i/iIzl cl /olclhi:otisc e/jáiús /e:áiii/r ci: c ic/ct.\ t’f e/i
jovc’,lwgvá /icitc)io:cil ké:iie:véte/éí követő 15 nninkancipon be/iii kő/e/es kö:vei/en[ji ci: elcic/o
ke:ei/ie: niefLe1iii
Lteiár es cc L/jL/icfl te/jes (16.pon/bcm fog/a/t) költségének kifi:e/ésévei
etzvicle;ii/e köteles ci: e/c/c/o b%ios /n)::cI;ci;Ii/c;sci/ adu; aI;/io:. hc un ci velo lvdI1l ci: e/inti cnlcis;ci
jogosi//!) ii//cl/c lonjoga re/el /t),c’ii)iL’l7 ci: 1. pontban nue’jelo/i nnai/cInJc; voncuko:ocit; cc iUi(c/tic/u?—
iivchzicoJJbci he;eg :é we keji,!jón.

) -I fe/ek kije/ejitík i;oc/i antenni ibc ;i hat Inc li jogo a/t ci: L/o awit ic/\ I /0 gcIJ L I I enl Lii g akot o//cl
ccnv ci .cer:ác/es neujt kerül jáiahacista. ci: c/le/eti s:ei:őc/é.ví te/bűn! /ci. es ci s:ei:őclő fe/ek kö:ötí
ci: erec lcd á//apoi he/ireáY/tásának vcaz he/l •e. -Íz e/c/c/o ebben ci: esetben ci már cihelt fog/a/ot
ci
niL:ozccc/c/’cnv i c,cita’
Cc)
e/m ci’at /c/%/dÍ ‘0íd)\i//( im cau icit iot
cikot /c/’at /01 (i’ c/(c 1)
c/oh/es icigj ci: e/ui/cisíicí /iatc’ao:cU kt:he:iéie/ét követő 5 tni/nkciuzc/pon be/t/i kő/e/es ci veionek
viss:ajcetni.i:e/ciclo mentesii/ ci: átvett vételár vevonek történő viss:afi:eié.vétő/ ha ci:
elővását/ásua jogosziit a:t ítúhan igccokan. cl 16.) jN)nt/Yc/uifc)g/a/t koitsegekke/ együtt kö:veí lent/i ci
eo fele lel /L’.\ /0.
9. A vevő kijelenti. hogy ci Ffiv. 5
‚uogosa/t.

/0.) -1:

iuicíc/ciníci ci:

. ‚ion!jci ‚ceriun

..

fölcbnííves

e(ac/ci saját ha.c,uá/citci keii//; bejelentés

eTüi/ /epheí ci ntes:ei:eír ingcn/cnt

c/e egyebekben elovcaca/cis,a neui;

1

c

teljes iete/cir med,:ereseve/

birtokába

11.) A vevo kijelenti, hogy ci birtokba lépését követően cifö/c/ hzc,s:ncí/ciiát (13.’ (1,)) nucrvnak nem engedi
át a:/ inagci has:náljc,. es ci hcis:ná/ar scwátt e/eget les: fö/c/has:nosítási kötele:ertségének. T á//a/ja.
hogy ci földel ta/ajc/ouzs:er:é.ve ic/őponijátc3/ s:cinhi folt 5 evig
ci 2013. évi ( XVJJ. ic)vénv J3. (L
beke:c/é.ébe,u íneghatárccotí eseteket kivéve — más Lel/a ticau Iias:iiosajcc

-I

vevo

kijelenti toiahba, hogy iziizes ci fá/c/hczs:ná/aíéri jcaú el/ens:o/gá/iciíás te/jesítésébő/ eredő
korábbi )/c/hci.v:nc’i/attcii kcipcvo/citos jogerosen inegci/icipitott ás fenná//o c/q vagy egieb

bcínn/iven
/ cii to:asc I.
\l

ilcitko:ik. ho’

s:e,-:ési

ci

inegeld:ő 5

he/i/l
kötött.

even

kcn/c2to:ások niegke’ülásé,e mozla/o jogitgv/ereí

nem

cl/cipnoricik

kijelenti továbbá, huo rcs:cná;n—tiilc;jc/onnci/ íze;;; renc/e/ke:ik.
-I vevo eg-iehekhen kije/enti. hogy ci 2013.évi ( X\7í töné,uv
tli/ajc/on.ce;:esi féhiátelekizek megfeleL

meg.

hogi -

—

/5.—hcnz

ci

ce;:e Vi

.- vevő

12

10.,Y

I le/t Á ktj Ivitik hiol L t/L k okcpt i/cnn ‚1to Ii 1)/cnn cii d/iidi)q)O/ciI ok i il ilí
.cer:ési képességük
eninuihen ko;/áio:ás a/á ne;i esik. Ic//cinhilil ci je/en s:er:őc/és
büntetőjogife/e/ősségük ti/L/c/fában kijelentik. hogy saját nevü/cben jc)incik ci.
.

-1:

.cerep/ő

Mní

i/l
ci/c)/iáschc il

‘L

i

kije/euui. /ion - ci: ingar/c Ii mcii kciptso/afbcin senimil á/e ii/Ici/c/o/ui /cijflc i rá neu; ve:eieit
hátici/ákci kfl - kü/önösen kö:a:emi. c idő tciíJo:cn cl )Zi/iLs. i/vet izeni ke/e,’ke:iei .1: e/cu/ő
iiic/oiuiciwil
ci
luoc ci tz//ci/c/on/o. ci/ccuJlclaiy :c/l d/I c/’/ hoit /c : /tc cy / Ici; ío:iÁ Lnnc k

IJ ‚

e/c

Idő

/c///o:c/xci

niefe/e/ően ci: i;7c(//ciJ)/ nie tie;i terheli. és icd/cilfa. /Io ci: iincit/cíi;;icil k(qkvolcitbcu? luii’nicu/ik
szeinéll nek nincs o/lan, az inja//an-,n ‘i/ió;ztcirtásha be nem Jegyzett Joga. cmiel i’ev tulac/onjoga
heJe’yzésé;iek ctkat/ü/j’c, lenne, 1’aU vele cen,be,, hch’iniJéle kötelezettseglceizi jeleotkezne és ilyen
jogot 17cl)? Is ke/etkenetnek.
14.) -1: e/adu ital nnasscil hu arról, hogy az a/az/a vt követő ( napon be/ül a .cuk’eges nie//ek/etekke/
e’vütt közzétételi kére/met kötelesek bern ‘áfia’ naz c/t /ósvételi s:er:ódes hit’t /enne,,yi utoti történő
kö:Ié.ve iJ’óIJÍ.
5,’ze)zín/cí felek tiulomósul ves:ik. hov jelen cl( /asi’éte/i s:er:ődes alapján a ‘n’o akkor szerezheti
meg ci tulajdonJogot Jut az eb ‘a ar/tísra jogosultak efoi’ avcit’la’i ‚‘ogtikrol leinondantik. vag a ilvit ‘a
al/o hatc’u’időn be/ül e/o i’asarlasi jogokat ;‚e;n l ‘akot’o/jak. vakon int. hogi ci itieoga:dascitii
igazgatasi szerv ci x’evo tulajdonszerzését luuo.agi hatat’ozatábatzJovahcigvja.
--

-

15.) ‚-I félek kijelentik. hor%rv az e/Já;’ó ügvvec/ tóJékoztaíc’LVt adott art’o/. hogy az mgatlan—
nlilvóntai’tc1st’ól szóló I 99 évi € ‘Ali. törvény és annak i’éi’ehajtósá;’tíI szolo 109 1999. ‚‘XII. 29.)
El Ii rendelet 24 Á alc’nne s:eritzt lehetőség van ci fóhl tulajdonjogának óti’iiházc’Vára i;’átn’ziló
szerzot lés bern ‘ójtósának térne ingatlan—i zvill’ó;?ta,lósha történő hejegl zését kérni..-4: eladó
ci vonatkozó költségek
féltétlen és vtsszavonhatatian hozzójch’zilc)sót dc/Ja ahhoz, hogi’ ci ve i’ő
vc?llcilascí inc/lett e tétiv be!egvzéséi kérje.
.

‘‘

—

—

/6., -t felek uzega/lapoc/asa szejm! az nigatlciacei’:essel, a .szei’ződéskötésse/ es az ügi’intézéssel
feh,zet’ülő valamennyi költség ( 50.000.—ft ücry’écli nninkaclíJ. Ó. 600.—Fi fölclhil’atali hejevzék díja és
postzisi költség.sth.) ci tulajdonjogot .cerzo terhe, i;zelvet legkésőbb a tennutcircicló vételó,’
kifizetésével egt’üít köteles ci ve’’o rendezni.
1 7.) Á szerzódő félek hozzójórulásakat adják ahhoz, hogy az elJót’ó ügyintézó ci bemutatott
szetné/vazonosító okmónyokról másolatot készítsen, adataikat a szerződéshez kapcsolódó tnegbizas
teljesítése és ci pénzinosós tnegelőzését’ől és nzegakacló/yozósót’ó/ szolo törvényben Jó g/alt
kötelezettség teljesítése érdekében kezelje.
Á félek tudomásul veszik és kijtjezetten hozzójórzilnak ahhoz, hogy ci: e/jóro igyvéd ci bemutatott
okmóni’ctik nyilvóntai’tósi adcttokkctl való egvezóségének és érvényességének ellenőrzése céljából
me,gkeresheü ci személyi adat— és lakehn—, ci: úti okmány—, és jarniúvezetol engedély—, és ci központi
ulegenrein/eszeti n,’ilvóntcirtast és ci Jelen szerzőc/é.v adatait Jé/dolgozó hatósagot.
cd zodo fc lc Á es ci koz, enzzdcoclo in i cl Áijc L ittik /iog ‚e/c n okim (i/ot
szet’zoc/esi?ek és egyben lénvvózlc,tnak tekintik.

Ir) I

ifl 1

ccli mc h,za s /

1 9. -1: e/t a/o tztclotttós.’ cd bír arrol. hogl az ingatlcoz értékesítéséből .Vzar)nazo jövet leleni niami
jö’edelemac/ót kell fizetni. erről cm: elack’rVt kovetőem, bevallóst kell készíteni. .\‘em kell hei’alhíni ci
bevetelt akko,’. lici abból tövet/elem nem keletkezik. :1: eladó tcdoinósztl veszi. hogy ci: ingatlan
megszerzésének ic/őpon/Jó»’a tekinretrel a jeleit tidósvétellel történt értékesíté.V zitáit sem culó fizetési
sem peclie aclóbevcillósi kötelezettsége iiittes.
2(L) -1 lelő kijelenti. hogy m’egisztm’c;lt fblc/iníui’e V. Kijelenti. hogt ci birtokhaadó.ltól. c/e legkésőbb cl:
illetékkötelezettég keletkezését köve/ő 12. hónap utolso mnipicitol .\zcónitott 5 évig e ternzofolcl
tzIlci/clom?jogc í nem itlegeníri cl. azon vagvoi u urtekn Jogot neimi alapít. es azt mezo— illetve
erclőgcizc/a.s agi te l’éke;rL’ség c’e/j at’a has zno.s L/cl. inc/oitzci.s ul veszi. hogy h i nem e in jlatkozatnctk
%Ácizt jato m/lucA Ác tszct \ct Ac
n’ zctnmc
tiicgtclcloti /111 cl ?Í cl:
-1 levő kéri az Jti’. 26.5s’ (1) bekezc/cv ) pontja ti/apján ciz illetékinen/esség alkc,lmnc,zc,sat.
Tzmc/onzásul veszi, hctfölt/hasznólatci nem kerül heje9-zési’e, akkor az illeték kiszc,hásra kerül.
LlL

21.) :1 fé/ek írásos értesítése az eladó részéről ci kriszticum. ‚‘okob i cnuul. c’oin. ci iei’ő i’eszet’O/ (I
megadott post cu c’ínn’e, míg ci: e/járó ügyvéd ertesítése ci c/i’fi’ec’hh c7 gmaiíc’nn, e—mail címen
töri ét tik.

___________

•

1S:

.—

22.) .1 félek e:enhie! ;‚iehaciln;ccdk ch
heuli JA ‘I ‚mika ün iiich;jc o!c) I :ciin: ()_0$ 10 6.
igccolvdincd,,,: (-/14656 /cifs/;o;;rcdi;z 164 1ff 9. KISZ: 3606013(h 940(; Sotnon. S:bz/;d: u.
19 cdi,, ciiaiii ‚iiédei. l,ov Őket ci Jelen ce;:cYc/és.\el kupcsolciro\ t’lolciMlrt1.\! fnvci íOI(c’lk)
Jelhnav. ci: e::el öss:etügo e//dic\ ra/c lfl?lili ci fü/dbívcuci/í el/c r
soré,, Is te//es j(HkbiiL’l
képi’ise//e.4: eljciro ;gnec/ ci cer:oc/L.v clluncLcnciJ e/lenjegy:esé el a meghcacilmccaisi L’/togcn l/a
A Jélek külön rögzít/Á, hogy eze;, meghatalmazás kifejezetten vonalA űzik arra is, lwg (a .\4 I -o,,
kívül) ralan,ennii idei; szerződés alapján eljáró hatóság nnndkét fél részére (akár együttesen vagy
külön) űz iratokat ú.t’v kézbesítse, ho azohiat közvetlen/ii űz eljáró jogi képviselőnek küldi.
A i,,e’1,uta/n,ccós JIL’HI teijec/ ki ci Vi I elő//i il/etékfi:e/ési kiWe/e:eitségre vonatkozó el/órósra.
S:e;:őc/ő félek felbatcibncc:ók el/óró üncc/e/, hO,7V ia/okcii akór postai külc/en;énv ó//ó;; Is
/ovóbbítsc, ci részükre, ill. cc érdekükben. toóbhó k/fé/e:ertenfel/icitalnnc:dk ci szerződést készítő és
L 1Ienjeg zo
e/ci hu e L/le g’c ne -ac/cit (kic new c;ti e ci i etelcii O cc gc /) ‘zcune/n cn I cI1
ni’i/va;nc,lc) szó,,ijtcisi hiba tekin/etébe,, e l,i/u?kcíi ko:eílenü/ ci cei:oc/e .c)Iegeie íiós líijco;. es
bé/iecr:oíel e/Ii /ic i ki/L/vii a. ‘Íz i/ruM kijn i/ó )?eH; inulosül cl s:er:cnie );;Oc/c).Víicixanclk.
23.) I s:er:oclés 4 szóinozoti o/cia/hol és 23 poniból ó/l.
-l Szerzik/ő Felek rötzínk, figveleinniel cc Üvvéc/i Tv. 43. (4) hekezc/ésére. valamint cimic;. hogy u
jc lv; Ct’I ZOcIL \ lap/ciit ciz elleivezI zo ZIc
l II’’I fzi:ie O cc hoyi oz ci: ükim cii I L hnc ize/kid ‚‚c
ler Ci? mneghoizthciio. iieiii szüksege.c cl cc, zoc/és ahiuc/ej; o/c Ici/ól ci fé/eknek iax arra űz oki’aiho,
;ntghaia/ina:ou jel;i k Ác zjeg e / e/la/ina
‚c lvi cci zock oi un cc i/c nlc :0 mi i ccl ci/tal
c,Jkohnc co/l üss:ej;ízos n;eo/c/ós inegte/el cc tJgi méc/i Kcwicua ciianicramnik.
t

-l felek ci szerződést eiolvcisiak, megértették
alóír/ók.

azt. 1;;!;?!

akciratukkal miii mcle;;bei; niegegvezőt. jóvcil;cigvolag

Kelt: Sopron. 2022/ónizis 02.napjón
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