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Földhlvatali Főosztály Föidhívatali Osztály 1
Érkezett 20

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

szám Melléklet
lőszám:

.elldomolk, DoBos u. 2/sz. alatti lakos;

11055

Utószám

E őed..

Benuidelt
1182 Budapest. Vedres Márk u. 24 sz

alatti Icikov

‘$4≤ál’%S

1 tiJO%ttC

..‘.

96 / Sake Kovyuth u. 22. sz. alatti lakos, mizint eladók (a továbbiakban sorban
Eladó/-m. ‘g~ utt. Elad k
Györgyi János Gyula
967/ Sitke, Kertészkert utca 2. sz. a/alit lakos ás Györgyiné Kőrösmezei Ágnes
Írd,,
9671 Sitke. Ke,’tészkert utca 2sz. a/cult lakos, mint vevők (a továbbiakban sorban: Vevő!-!!.; együtt: Vevo,.)
kozott a: alu/írott helyen és időben a: ‚iláhhiJL4tételekkel:

I) A Szerzőt/ő Felek egybehangzóan megállapítják, hogy a: ingatlan-nyilvántatiás adatai szerint a Sitke 1462.
hrsz.-on nyilvántartott „Gyümölcsös a Zártke,iben’ megnevezési!, 683 in területű, 2.01 AK értékű ingatlan
(a továbbiakban. Ingatlan,) a: Eladót / 4-ed, az Eladó!t I 4-ed és a: E/adó!!!. 2 4-ed eszei hányad arányú
közás tulajdonát képezi tehermentes állapotban.
2.) Az Eladók e/adják a Vevőknek az Ingatlant a kölcsonoven kialkudott /00 000,- azaz Százezer Ft vételárért. Az
E/adók tulajdoni hányadaik arányában részesednek a véle/árból
3) A Vevők a vételárat a Szerződés a/áíiúqáva/ egyidejűleg j?zetik meg a: Eladóknak, akik a teljes véle/ár hiány
;a/un átvételét a Szerződés aláíráváva/ is e/ismerik ás nyugtázzál<.
4. A Szerződő Felek megá//apodnak abban, hogy amennyiben a Vevó’k helyébe más elá’vásár/ási jogra jogosult
lépne, Úgy egymás között haladéktalanul helyreá//itják a: eredeti állapotot azzal, hogy az elővásár/ásijogra
jogosult kate/es a Vevőknek a Szerződéssel összefüggésben felmerült költségeit megtéríteni.
5.) Az Eladók szavatosságot válla/nak, how’ a: Ingatlan per-, igény- és teherinentes.
6. Az E/adok kikönk, /low’ a szerződéskotéssel kapcsolcttos valamennyi költséget, valamint a kiszabásra kerülő

vagyonátruhazási illetéket és a: ‚ngatlan-n”ilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási dlját a Vevők tartoxnak viselni és fizetni.
7.) Az Eladók a Szerződés aláirásának napjón kötelesek a hirtokátruházásra A Vevők a birtokba lépéstől kezdve

kizárólagosan jogosultak a tulajdonosi illető jogosultságok gyakorlására és kizárólagosan terhelik őket a tu
lajdonos kötelezettségei is. va/an, int viselik a kárveszélyt. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Ve
vők birtokba helyezési cselekményt nem igényelnek. Az Eladók az Ingatlant a Vevők által ismert és megtekintett,
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, annak alkotórésznek és tartozéknak minősülő berendezési ás
felszerelési tárgyaival együtt kötelesek a Vevők bir okáha bocsátani.
8) A Vevők az Ingatlant a fent

ut vételárért és kikotések mellett,

annak alkotórészeivel ás tartozékaival együtt.

tehermentes állapotban, 1 2— / 2—ed eszmei hányad arányban vásárolják meg.
9.) I: Eladók feltétlen és visszavonhatat/an beleegyezésüket adják az Ingatlan tulajdonjogának adásvételjogci

mán történő, az előzőekben részletezettek szerinti ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez a Vevők javára.
/0.) Az Eladók kijelentik, how’ az Ingatlan állapotáról, illetve a: Ingatlanra vonatkozó minden lényeges tényről és
konílménvm’ől (külbnösen, amely a Vevőket az Ingatlan megyásárlásáhan vagy a vételár kialakításában befo
l”asol.’a vt/na,) részletesJé/vi/ágosítást adtak a Vevőknek. Ennek megfelelően az Eladók szavatolnak azért, hogy
ciz Ingatlann’!k nincs olyan hibája, amely ci: Ingatlan megtekintésekor netii volt felismerhető
II.) A Vew1k kIjc/»ntik, hogy ci: Ingatlant, annak állagát és határvonalait megfelelően ismerik, azt megtekintett ál—
rapdt ban vásárolják meg. A Vevők kijelentik. hogy a: Eladók Ingatlanra vonatkozó tájékoztatását megértették,
azt tudomásul vették, egyben kijelentik azt is, hogy meggj o_odtek arról, how’ a: lngatlan afent körülimi tényle
ges termés ze’beni állapotnak meg fele/ő, ekként az Ingatlant szerződésszerű teljesítésnek fogadják cl.
/2.) A Szerzőt/ő Felek kijelentik, hogy teljes cwlekvőképessággel rendelkező magyar állampolgárok, akik a saját
mz’.’vukben és érdekükben járnak e/az ügyIet kötés során. A Szerződő Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy ügyintéző
hgyvéd a jogügylettel összefüggésben személyes adataikat kezelje
13.) A Vevők kijelenti, how’ a tulajdonszerzésük nem ütközik a: FJiv. l0.~ és l6.~—áhan meghatározott szerzési
korlátozásI;a, nem rendelkeznek részarán v—tulajdonnal. nem fbldm űvesek, nem regisztrált mezőgazdasági Icr—
mizelők. ás nem tagjai a Magyar Agrár-, E/e/m iszergazdasági és Vidék/&jlesztési Kamarának.
/4.) A Vevők a F/tv. I3.,~” (I) bekezdése alapján vállalják, hogy aföld használatát másnak nem engedik át, azt maguk
használják, és ennek során e/eget tesznek a főldhasznosítási kötelez ettségüknek, továbbá vállalják. hagy afoldet
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a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig más célra nem hasznosítják. A Vevők a F/h’. 14$ (I) bekezdése
alapján nyilatkoznak arról, hogy nines ajbidhasználatért járó el/enszolgáltatásának teljesítéséből eredő bármi/yen korábbifö/dhasználattal kapcsolatos jogerős en megállapított ésfennálló cIij-, vagy egyéb tartozásuk. A
Vevők a Fftv. 144 (2) bekezdése alapján kijelentik, hogy velük szemben a szerzés! inege/ó’ző 5 éven be/ui nem
állapították meg, hogy a szerzési korlátozások megkerü/ésére irányuló jogügv/etet kötöttek.
15.) A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vevőket az Ingatlan vonatkozásában elővásár/ási jog nem illeti meg.
16.) A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés hatósági jóváhagyáshoz kotött.
17.) A Szerződő Felek a Szerződéssel kapcsolatos valamennyi ugyintézésse/ meghatalmazzák Dr. Horváth Péter
ügyvédet azzal a kikotéssel, hogy az Akr. 13$ (6) bek.-e és az Ínytv. 52$ b,) és c,) pontjai a/apján kifejezetten
kérik, hogy az eljáró ingatlanügyi hatóság és az adóhatóság ajogi képvise/őnek történő egyidejű kézhesités
mel/ett az ügyben ke/etkezett határozatot számukra is kézbesítse Az Eladólf 111. meghatalmaz:a a: Eladó 1.et, hagy a Ftv 2 1$-a szerinti eló’vásár/ási jog jogosultjaival hirdetményi úton torténő közlési e/járás során
helyettük és nevükben eljárva, Őket teljes jogkörrel képviselje.
18.) A Szerződő Felek kijelentik és elismerik, hogy megfelelő tájékoztatást kaptak a vonatkozó hatályos adó- és
illeték-jogszabályokról valamint ajogügy/et hatályos törvényi szahá/yozásáról
19.) A Szerződő Felek a Szerződésben egyebet rögzíteni net,? kívántak, az itt nem szabá/yozott kérdésekben a Ptk.,
a Fftv. és a Fétv. rendelkezéseit tekintik irányadó nak
A Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, tartalmát közösen értelmezték, és azt, mint akaratukkal mindenben inc g
egyezőt, ü~’védi tényvázlatként is elfogadva jóváhagyó/ag aláírták
Kelt Sárváron, 2022 év április hó 16 napján
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Alu/írott Dr. Horváth Péter ügyvéd (KASZ: 36061786) ezen okirat e/lenjegyzésével tanúsítom („ellenjegyzem”J,
hogy az okirat a szerződő felek kinyilvánított akaratának és ajogszabályoknak megfelel, és a: ok,rathan megjelölt
fél az aláírását előtteni saját kezíi aiáírásának ismerte cl.
Sárvár, 2022. év ápri/is hó 16. napján
H-9600 S”
akotmany u. 69.
Töt/Fay
179; Mobil:3W9932-239
E-i
~maiI@horvatbpeterhu

Dr. Horváth Péter

ügyvéd

