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ELŐTERJESZTÉS 
 

Biatorbágy 2756 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Dr. Tóth József (1118 Budapest, Rétköz u. 71. fsz. 1.) azzal a kéréssel fordult a T. 
Képviselő-testülethez, hogy a Biatorbágy (Katalin-hegy), Ida u. 8., 2756 hrsz.-ú ingatlan 
tulajdoni lapján Biatorbágy Város Önkormányzata javára bejegyzett elővásárlási joggal 
kapcsolatosan hozzon döntést, miszerint az ingatlan eladása során elővételi jogával élni 
kíván-e.  
Az elővásárlási jog 1973-ben került az ingatlan tulajdoni lapjára feljegyzésre.   
Amennyiben az Önkormányzat nem kívánja az ingatlant megvásárolni, döntsön arról, hogy 
elővásárlási jogával ennél az adásvételnél nem kíván élni.  
 
Kérelmező adásvételi szerződést csatolt a kérelméhez. 
 
Biatorbágy, 2018. 04. 10.  
       
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 
Összeállította: Bolfán Istvánné Simon Ágnes műszaki ügyintéző 
Mellékletek: 

- Kérelem, 
- Tulajdoni lap másolat 

 
  

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …/2018. (IV. 26.) határozata 

 
Biatorbágy 2756 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlás jogról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biatorbágy, Katalin-hegy 2756 hrsz.-ú 
ingatlannal kapcsolatban, a 2018. április 4-én kelt adásvételi szerződés ismeretében, az 
elővásárlási jogával nem él. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Műszak 
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Tisztelt Polgdrmester Ur!

Ugyiratszd mz 3312 12018.

Dr. T6th Arp6d J6zsef Elad6 megbizdsdb6l elj6rva thjdkoztatom a T. Polg6rmester Urat arr6l,
hogy a mell6kletk6nt m6solatban csatolt szerz6d6s alapjhn 6s az abban foglalt felt6telek szerint
&, oimegielcilt Vevovel ingatlan ad6svdteli szerzoddsjdtt l6tre a Biatorbr[ gy zfrtkerti 2756.
helyrajzi szhmfi ingatlanra vonatkoz6an, 1.200.000,- Ft v6tel6r megfrzet6se ellendben.

Az ingatlan tulajdoni lapj6nak tanris6ga szerint az ingatlanra vonatkoz6an a T.
1 Onkorm inyzatnak ekiv6srlrl6si j oga 6ll fenn.

Egyidejrileg ingatlan adSsv6teli szerzoddsjdtt l6tre az elovilstrl6si joggal 6rintett ingatlannal
krizvetleniil szomsz6dos Biatorbdgy zfurtkerti 2757. szhm alatti ingatlanra vonatkoz6an is,

akk6nt, hogy a k6t ingatlanra egyazon vev6 tett v6teli ajinlatot, illetve a csatolt addsv6teli
szerz6d6sek vev6j6nek v6teli szrind6ka l<tz6r6lag a k6t ingatlan egyiittes megvr{shrlflshra
ir6nyul (a2757.helyrajzi szSmi ingatlan elad6ja az adhsvdteli szerzldes alSirdshval k0telezte

magdl arra, hogy az elov6s6rl6si jog gyakorl6sa eset6n maga is megkciti a T. Onkormhnyzattal
az ingatlan ad6svdteli szerzod6 st).

K6rem a T. Polg6rmesteri Urat ana, hogy sziveskedj6k az eladoi ajdnlatottartalmaz6 ad6sv6teli

szerz6d6seket egyiittesen az Onkorm6nyzatn|l ddntdsre jogosult szerv el6 terjeszteni, 6s a
testtilet d<int6s6r6l engem, mint a felek 6ltal meghatalmazott jogi k6pviselot a jelen felhiv6som
kdzhezvdtel5tll szhmitott 15 napon beliil 6rtesiteni, azzaI, hogy amennyiben a fenti hatfirido
alattazel6v6s6rl6si jog gyakorlfustnavonatkoz6an Onrtk 6rdemi nyilatkozatot nem tesznek, fgy
tekintjiik, hogy a T. Onkormdnyzat az ingatlan-nyilv6ntart6sba bejegyzett, illetve a 2757.

helyrajzi sz6mri ingatlan tekintet6ben az elad6 6ltal 6nk6ntesen biztositott el6v6shrl6si jog|val
nem kiv6n 6lni.

A jelen felhiv6somat a melldkletekkel egyiitt e-mail ritj6n 6s els6bbs6gi kiildem6nyk6nt postai

riton is megkiilddm az Ondk r6sz6re, azzal,hogy a felhiv6s joghat6lyos k6zbesit6s6nekazanap
min6stl, amelyen a levdlpostai ki.ildem6nyt a postai szolg6ltat6t6l a t6rtivev6nnyel igazolt
m6don 6tveszik.

Nyilatkozatukat v6rva;

Budapest, 2018. dprilis 3.

+F. cB'
dt, Gs.

1034 BP.'

Tisztelettel:
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Ad6sY6teli szerz6d6s

mely ldtrejdtt egyr6szr6l Dr. T6th J6zsef   
         

      
 mint elad6 (a tov6bbiakban, mint Elad6)

m6sr6szrrjl Juhisz P6tern6     
       

     
 mint vev6 (a tov6bbiakban, mint Vev6) kdzdtt amai napon az alilbbi felt6telek

szerint:

I.l Szerzodo felek rdgzitik, hogy Elad6 kizar6lagos, lll-ed tulajdoni h6nyadri tulajdon6t
klpezi a Budakeszi JfuAsi Hivatal Fdldhivatali Oszt6lya 6ltal a Biatorbfgy zflrtkerti

- j 2756. helyrajzi szdm alatt nyilvintartott, term6szetben Biatorbdgyon, az Ida u. 8.

alatt fekv6, mrivel6s al6l kivett,,,h6tv6gi htn,udvar" rendeltet6sri, Tl0 m2 alapteri.iletri

ingatlan.

Elad6 a tulajdonjoght az okiratszerkeszt6 tigyv6d 6ltal2018. m6rcius 26.-Snbeszeruett
3592701612018. megrendel6konyv szilmt, e-hiteles, 6s az ad6svdteli szeru6dds

megkdt6s6nek napj 6n beszerzett 3 8 873 l l 612018. megrendelokonyv szitmu, nem hiteles

tulaj doni lap m6sol at tal' igazolta.

Szerzodo felek a tulajdoni lap adataib6l megdllapitj6k, hogy az Elado tulajdonjoga az

ingatlan ll2-ed tulajdoni hhnyadfira vonatkoz6an 6rokl6s jogcimdn 3.-as sorszilm alatt a

4332012003.05.22. sz6m'6 bejegyz6 hatttrozattal lett az ingatlan-nyilv6ntart6sba
bejegyezve, mig az tngatlan tov6bbi %-ed tulajdoni h6nyad6ra vonatkoz6an - szintdn

6rdk16s j ogcim6n - a 4457 I 120 | 0.0 5 .21. sz6mri hattrozat alapi6n.

A szerzodo felek rdgzitik, hogy az ingatlan tulajdoni lapj6nak a III. r6sz6n a Biatorb6gy

Onkorm6nyzata (2051 Biatorb6gy, Baross G6bor v 2la.) javhra a 124411973.02.01.

szdmibejegyzo hatitrozat alapjfun e1ov6s6r16si jog van bejegyezve.

Aszerzodo felek rdgzitik, hogy azingatlantulajdoni lapjdnak III. r6sze egy6b bejegyzdst

nem tartalmaz, igy az addsvlteli szerz6des megkdt6sdnek tcirv6nyes akad6lya nincs.

2.1 Elad6 eladja,Vev6 megveszi ajelen szerzodds 1./ pontj6ban kdrtilirt ingatlant 1.200.000,-

Ft - nzaz Egymilli6-kettflszinezer forint - vetelfur megfizet6se ellen6ben, mely

v6telrirb6l 400.000,- X't-ot - az z N6gyszizezer forintot - a Vev6 az Elad6 6ltal
kiadand6 felhiv6s alapjhn az el6v6s6r16si jog jogosultj6nak az el6v6s6rl6si jog

gyakorl6s6ra vonatkoz6 nemleges nyilatkozat6nak kdzhezvltellt, vagy a

nyilatkozatt6telre nyitva6ll6 hatdridl eredm6ny.telen eltelt6t koveto 10 napt6ri napon

beli.il fizet meg k6szp6nzben az Elad6 rdsz6re, aki a v6tel6r hi6nytalan 6tv6tel6t kiildn
6tv6teli elismerv6nnyel ismeri el, illetve nyugthzza.

<--P t .-l, iJ'r\-b q U|''-\-
Juhdsz P6tern6

Vev6
Dr. Cs.
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A Vev6 k6telezi maght arra, hogy a v6tel6rb6l m6g hdtral6kos 800.000'- Ft'ot - azaz

Nyolcszdzezer forintot - havi 50.000,- Ft-os r6szletekben,2018. m6jus 1. napjSt6l

kezd6d6en - 16 h6napon keresztiil - k6szp6nzbenfrzetimegazElad6 tdszdte, mindenkor

at6rgyh610. napj6ig esed6kesen, azElado avetelfuneszletek 6tv6tel6t szint6n 6tv6teli

elismerv6nnyeltartozikigazolni,illetvenyugthzni.

Az utol s6 v6tel6rr6 szlet me gfizet6s6nek honapj a, 20 | 9 . augusztusa.

3.1 Elad6 k6telezi maght arra, hogy a jelen szerzod6sben foglalt meghatalmazis alapjin az

okiratszerkeszt6 iigyv6d 6ltal a jelen szeruodls megkdtds6tol sz6mitott 3 munkanapon

beliil ir6sban 6rtesiti az elovdshrl6si jog jogosultj6t a jelen szerzodds megkdt6s6rol az

ad6sv6teli szerzodls m5solat6nak megkiild6s6vel, 6s felhivja a Biatorb6gy V6ros

Onkormanyzatdt arca, hogy a felhiv6s kezhezveteletol sz6mitott 15 napon beliil

nyilatkozzon arr6l, hogy 6lni kiv6n-e az ingatlan-nyilv6ntart6sba bejegyzett elovits6rlSsi

jog6val, azzal, hogy a felhiv6sban fel kell ti.intetni azt is, hogy a Vevo a jelen szerz6d6s

megkotes6vel egyidejrileg ingatlan ad6sv6teli szerzod6st kdtdtt a jelen ad6sv6teli

szerzod6s thrgyhtk1pezo ingatlannal hat6ros Biatorb6gy zirtkertiz7s7. helyrajzi szhmu,

636 m2 alapteriiletti miivel6s a161 kivett teriiletre is, a jelen ad6sv6teli szerz6d6s Eladoja

le1nyhnak, T6th Andrea elad6val, azzaI, hogy a Vev6 v6teli sz6nd6ka csak a k6t

ingatlan egytittes megvfsrirlfusira terjed ki, illetve a jelen szerz6d6s Elad6jfnak'

tov6bbd a 2757, helyrajzi szfmri ingatlan tulajdonosdnak eladdsi szind6ka is

l<tzhr 6lng a k6t in gatlan e gyiittes 6 rt6kesit6s 6re irdnyul'

A szerzodo felek tuclom6sul veszik azt,hogy a Ptk. 6:221. $ (1) bekezd6se szerrnt az

elov6s6rl6si jog jogostltja az ajanlatban rdgzitelt felt6telek mellett a jelen szeru6d1s

Vev6j6t megelozvejogosult a dolog megvdtel6re, a Ptk. 6:222. $ (4) bekezd6se szerint

pedig, ha az el6v6s6rl6sra jogosult a tulajdonoshoz inllzett nyilatkozathban az ajfinlatot

elfogadja, aszeruod6s kozdttiik jott l6tre.

Aszenod1 felek rcigzitik, hogy a fentiekbenvizolt, a jelen szetz6d6stdrgyatk6pezo' 6s

a Biatorb6g y z6rtkerti2T 57 .helyrajzi szhmtingatlan egytittes 6rt6kesitds6re figyelemmel

abban az esetben, ha az e16v6s6rldsi jog jogosultja a mindk6t ingatlanra vonatkoz6 vdteli

aj1nlatvele val6 k6zl6st kcivet6en csak a jelenszerz6d6s targy6t k6pez6 ingatlanra tesz

az aj1nlatelfogad6s6ra ir6nyul6 nyilatkozatot, rigy azElad6jogosult a jelen szerzod6st6l

el6llni.

Az el6ll6st azElad6 ir6sban kdteles mind. az el6v6s6rl5si jog jogosultj6val, mind a jelen

szerzo d6s Vevdj 6vel kdzd lni, tdrtivev6nye s, aj 6nlott ktildem6ny ftj 6n'

Az eIill?its a m6sik fellel szemb en az el6ll6s kctzl6s6vel, teh6t az el6Il6sttartalmaz6 okirat

k6zbesit6s6vel hat6lYosul.

El6ll6s eset6n a szerzod6sk6t6s el6tti eredeti 6llapotot kell visszailllitani, az esetlegesen

m6r id6kdzben meg fizetett v6tel6r r6szletet a Vevo rlszdre 6tv6teli elismerv6ny

kis6retdben vissza kell adni.

T..^-,t"- ?c' b-{
Juh6sz P6tern6

Vev6

Dr. Cs.
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Figyelemmel arra, hogy a vfitelilr kifizet6se a jelen szerzfidfis megkiit6s6vel
egyidejiileg nem tiirt6nik meg,^zEtad6 a tulajdonjogit a v6telSr hiinydt kifizet6s6ig
az ingatlan-nyilvdntartdsr6l sz6l6 1997. 6vi CXLI. tiirv6ny v6grehajtfsdra kiadott
10911999. (XII. 29.) FVM rendelet 32. S (1) bekezd6se szerint a jelen szerzfidfis l,l
pontjiban kiiriilirt ingatlan 1/1-ed tulajdoni hdnyaddra vonatkoz6an fenntartja,
ugyanakkor hozzijhrul ahhoz, illetve a szerz6d6 felek kiilcsiiniisen k6rik a

Budakeszi Jfrfsi Hivatal Fiildhivatali Oszti,J,yht 
^rra, 

hogy a tulajdonjog
fenntartfssal ttirt6n6 eladds t6ny6t az ingatlan-nyilvdntartdsba jegyezze fel a Vev6

adatainak feltiintet6s6vel.

A tulajdonjog fenntartdssal tiirt6nt elad6sra figyelemmel az Elad6 kiiliin, az

okiratszerkeszt6 tigyv6d 6ltal ellenjegyzett okiratban adja feltdtlen 6s

visszavonhatatlanhozzfjfrulfsft ahhozrhogy a Vevd tulajdonjoga a jelen szerz6d6s

1./ pontjrflban kiiriilirt ingatlanra vonatkoz6an lll-ed tulajdoni hdnyaddal - v6tel
jogcim6n az ingatlan-nyilvdntartfsba bejegyz6sre keriiljiin a tulajdonjog
'fenntartds t6ny6nek ingatlan-nyilvdntartisi tiirl6se mellett.

A bejegyz6si enged6lyt tartalmazfi nyilatkozatot 6 eredeti p6ldfnyban azEladS a

jelen addsv6teli szerzdd6s al6irds6val egyidejiileg, let6ti szerz6d6s alapjfin az

okiratszerkeszt6 iigyv6dn6l let6tbe helyezi, azzal, hogy ^z iigyv6di letdti
szerz6d6sbenrdgzitettekkel iisszhangban felhatalm^zz^ a let6tkezet6 iigyv6det arra,
hogy a v6tel6r hidnytalan megfizet6s6t kiivet6en a let6t tfrgyit k6pez6 nyilatkozat 3

eredeti p6ld6nyft a ftildhivatalhoz benyrtjtsa, a nyilatkozat tovfibbf 1-1 p6ldinyit
azF,lad6 6s a Vevd r6szbre kiadja, a fennmarad6 I p6lddnyft pedig az iigyv6di iratok
kdziitt megilrwze.

A szerz6d6 felek meg6llapodnak abban, hogy Vev6 a teljes v6tel6r kifizet6s6t kovet6en,

legk6s6bb avetelfur megfizet6s6t kclvet6 munkanapon ldphet azingatlan birtok6ba.

Vev6 villlalja, hogy a birtok6truhdzils napj6t6l viseli az ingatlan terheit 6s 6lvezi annak

hasznait, illetve azon k6rok visel6se is, amelynek megtdrit6sdre senkit nem lehet

kdtelezni, e napt6l terhelik 6t.

A szerzod6 felek meg6llapodnak abban, hogy a birtok6truhizhsr6I jegyz6kcinyvet

vesznek fel, amelyben rdgzitik az rngatlanba felszerelt, vagy ahhoz tartoz6 m6r66r6k

6ll6sht, valamint a birtok6truhdzilssal kapcsolatban a felek 6ltal jelent6snek tartott egy6b

tdnyeket 6s kririilmdnyeket.

Elad6 legk6sobb ezen id6pontig kciteles igazolni azt, hogy semminemu kdztizemi dij,
vagy egy6b k<iztartozdsa, illetve k<izds kdlts6g tartozilsa sem 611 fem az ingatlan

hasznitlatitho z, i I I etve tulaj do n6ho z kap c s o I 6 d6 an.

Elad6 vdllalja, hogy amennyiben a birtok6truhinds napjhig terjed6 id6szakra vonatkoz6an

ut6bb b6rminemri kdziizemi-, vagy egy6b dij-, vagy ad6tartozds6ra deriilne feny, rigy

annak Vev6 illtali jelz€set kcivet6 h6rom napon beliil gondoskodik a h6tral6k

kiegyenlit6s616l.

Elad6 szavatolja,hogy az ingatlan a jelen szerzodds- 1./ pontj6ban ktiriilirt el6v6s6rl6si
jogon kiviil per-, ig6ny- 6s tehermentes, azon harmadik szem6lynek sem az ingatlan-

nyilv6ntart6sban, sem azon kiviil nem 6ll
tulaj donszerzeset, vagy birtokbal6p6s6t kiz6m6,

fenn olyan joga, amel
illetve akad6lyozn6.

J.l

Dr. T6 f
Elad6

T.^^-{,i". Pt'L*'
Juhfsz P6tern6

Vev6

6.t

a Vevo
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AzElad6t azingatlan rendeltet6sszeni haszn6lha|6s6g66rt kell6kszavatoss6g terheli.

Az Elad6 kijelenti, hogy az ingatlannak tudom6sa szerint rejtett hib6ja nincs, az illtala
ismertek szerint az ingatlan megfelel a trirv6nyes 6s a szerzod6ses tulajdonsdgoknak.

A szerzodo felek kijelentik, hogy mindketten teljes cselekv6k6pess6ggel rendelkez6
magyar dllampolg6rok, igy iigyletkot6si-, 6s tulajdonszerz6si k6pess6gtikben korl6tozva
nincsenek.

A szerz6d6 felek rogzitik, hogy annak ellen6re, hogy az ingatlan tulajdonjog6nak
fitrvhdzilshra ellen6rt6k fej6ben keri.il sor, az dptiletek energetikai jellemz6inek
tanrisit6s6r6l sz6l6 17612008. (VI. 30.) Korm. rendelet (2)bekezd6s b) pontja szerint a
jogiigyletre a rendelet hatillya nem terjed ki, mivel azingatlanon 6116 feldpitm6ny dvente

n6gy h6napn6l rcividebb hasznillatra szdnt, h6tv6gi hilz rendeltetdsti, igy az Elad6 az

energetikai tanrisitv6ny elk6szittet6s6re nem kcjteles.

AzBlad6 tudom6sul veszi az elj6r6 iigyvdd tdj6koztat6s6t az ad6zds szab6lyair6l, a Vev6
pedig a visszterhes vagyonszenlsi illet6k visel6s6nek m6dj6161 6s m6rt6k6r61.

A tulajdoni lapok, valamint azeI6v6sinl6si jogr6l val6 lemond6 nyilatkbzatbeszerz6s6vel
felmeriil6 kdlts6geket azElad6, a visszterhes tulajdonszeru6si illet6ket, 6s a tulajdonjog
bejegyz6si eljardssal kapcsolatosan felmer0l6 ftildhivatali igazgat6si szolg6ltat6si dijat,
valamint a jelen szerzod6ssel kapcsolatos iigyvddi kdlts6geket a Vev6 viseli.

Az okiratszerkeszto tigyv6d thj5koztatja a szerzodo feleket arr6l, hogy a p6nzmos6s 6s a

terrorizmus finanszirozhsa megel6z6s6r6l 6s megakaddlyozhsir6l sz6l6 2007. 6vi
CXXXVI. tdrv6ny (a tov6bbiakban Pmt.) alapjdn azonosit6si kdtelezetts6g terheli
valamennyi szerzodo f6l adatai tekintet6ben.

A felek adatai a Pmt. rendelkezdsei alapj6n a jelen szerz6d6sben kertilnek rcigzit6sre a
felek adats zolgilltathsa alapj 6n.

A szen6d6 felek a jelen szerz6d6s al6irSs6val btintetojogi feleloss6giik tudat6ban

kijelentik, hogy a jelenszerzodls al6ir6sa sor6n saj6t neviikben 6s javukra jutakel.

A felek k<jtelezik magukat arra, hogy a szerzodlses kapcsolat fenn6ll6sa alatt az

azonosit6s sor6n megadott adataikban bekdvetkezett v6ltozhsr6l a tudom6sszerz6st6l

sz6mitott 0t napon beliil kotelesek az eljdr6 iigyv6det ir6sban 6rtesiteni.

A szeruod6 felek a jelen szerzodls alilirdsdval kifejezettenhozzhjhrulnak ahhoz,hogy az

eljfir6 tigyv6d a szem6lyi adataikat tartalmaz6 okmanyaikr6l f6nym6solatot k6szitsen 6s

adataikat kezelje.

A szerzodo felek rcigzitik, hogy az eljdr6 iigyvdd az informhci6s <inrendelkez6si j ogr6l 6s

az informici6szabads6gr6l sz6l6 t<irv6ny rendelkezdsei alapjdn kiz6r6lag a jelen

szerz6d6shez kapcsol6d6 megbiz6s 6s a Pmt.-ben foglalt kdte

9.1

r0.t

Dr. Cs.

teljesit6se
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A szerzodo felek a jelen szerz6d6s al5ir6s6val kifejezettentudom6sul veszik azt is, hogy

az okiratszerkesztdssel megbizott Ugyvdd az igyvedi tev6kenys6gr6l sz6l6 2017, evi

LXXVIII. tdrvdny 32. $ (3) 6s (9) bekezd6se alapjdn is kdteles az adatok ellenorz6s6re,

ennek keret6ben a term6szetes szem6lyek adatai tekintet6ben a szem6lyi adat- 6s lakcim-

nyilvantart6sb6l, a j6rmrivezetoiengeddly-nyilv6ntart6sb6!, az irtiokm6ny-

nyilvrintart6sb6l 6s a kcizponti idegehrend6szeti-nyilv6ntart6sb6l elektronikus riton

tdrt6n6 adatig6nylds ritj 6n.

Az Elad6 a jelen szerz6d6s alSirdshvalbiintet6jogi felel6ss6ge tudat6ban kijelenti, hogy a

jelen szerz6d6s al6ir6sa sor6n saj6t nev6ben 6s javdra jert el, a Vev6k szint6n saj6t

nevtikben, 6s j avukra j 6rtak el.

Il.l A szerzodo felek a jelen okirat elk6szit6s6vel, az el6v6s6r16si jogr6l val6 lemond6ssal

kapcsolatos tigyint6z6ssel, tov6bb6 a kapcsol6d6 fdldhivatali elj6r6ssal megbizz6k a DR.

CS. KOVACS Ugyvddi Irod5t (1034 Budapest, D6vai Bir6 M6ty6s t6r 25. 5. em.2,
aliroda: 1024 Budapest, Margit krt. 13. fszt.l.,nyilv6ntart6 hat6s6g: Budapesti Ugyv6di

Kamara, tigyv6di iroda: lajstromszilm: i.igyv6di iroda: 1033, iigyv6d: 13603, kamarai

azonosit6 szdm: 3 60 5 8245) rcszercl elj6r6 Dr. Cs. Kov6cs Zsuzsanna tigyv6det.

, l2.l A jelen szerz6d6sben nem szabillyozottak,ra a Polg6ri Torv6nykdnyv rendelkezdsei

ir6nyad6ak.

A felek aszerzlddst, mint akaratukkal mindenben megegyezot, a mai napon elolvas6s 6s egyezo

6rtelmez6s utdn, az ellenjegyzo tigyv6d jelenl6t6ben al6irt6k.

Budapest, 2018. dprilis 4.

:$+.fu*. PJ 4,"/
Juhdsz P6tern6

Vev6

Ellenj egyzem Budapesten, 2018. dprilis 4,-6nz
DR. CS. KOVACS Ugyv6di Iroda
Dr. Cs. Kovfcs Zsuzsanna iigyv6d
(1034 Budapest, D6vai Bir6 Mityds t6r 25.)
KASZ sz6m: 36058245.
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Ad6sY6teli s zerz6d6s

mely l6trejcitt egyr6szr6l T6th Andrea     
      

     
 mint elad6 (a tov6bbiakban, mint Elad6)

mdsr6szr6l Juhdsz P6tern6      
     

         
    kcizdtt a mai napon az alilbbi felt6telek

szerint:

Szeruodo felek rdgzitik, hogy Elad6 kiz6r6lagos, 1/1-ed tulajdoni hdnyad:f tulajdon6t
k6pezi a Budakeszi JSrdsi Hivatal Fdldhivatali Osztillya 6ltal a Biatorbdgy zfrtkerti
2757. helyrajzi sziim'alatt nyilvfntartott, term6szetben Biatorbdgyon, a 2757.
helyrajzi szdm alatt fekv6, zfirtkerti, mtivel6s al6l kivett tertilet 636 m2 alaptertilettel.

Elad6 a tulajdonjogdt az okiratszerkeszt6 iigyvdd 6ltal2018. m6rcius 26.-fnbeszerzett
3592601612018. megrendelok<inyv szdmu, e-hiteles, 6s az ad6sv6teli szerzod6s
megkdtds6nek napj6n beszerzett 388808/6/2018. megrendel6kdnyv szdmt, nem hiteles
tulaj doni lap m6solatt al igazolta.

Szeruodo felek a tulajdoni lap adataib6l meg6llapitj6k, hogy azElado tulajdonjoga az
ingatlan 1/1-ed tulajdoni hhnyaddra vonatkoz6an v6tel jogcimdn 5.-6s sorszdm alatt a
1124411982.08.23. sz6.mu bejegyzo hatdrozattal lett az ingatlan-nyilv6ntart6sba
bejegyezve.

A szerzodo felek rdgzitik, hogy az ingatlan tulajdoni lapj6nak III. rdsze bejegyz6st nem
Iartalmaz, igy az ingatlan ad6sv6teli szeruldds megkdtdsdnek torv6nyes akad6lya nincs.

Elad6 eladja, Vev6 megveszi a jelen szerzodl,s l.l pontjdban kdriilirt ingatlant 300.000,-
Ft - azaz Hfromszdzezer forint - v6tel6r megfizet6se mellett.

A Vevo avetelfuat havi 50"000,- Ft-os rdszletftzet6ssel fizeti meg az Elad6 r6szdre 2019,
szeptember h6napt6l kezd6d6en 2020. februdr h6napj6ig bezdr6lag, mindenkor atngyhl
1 0. napj6ig esed6kesen.

Az Elad6 kdtelezi mag6t arra, hogy a vetelilr-reszletek 6tv6tel6r6l minden alkalommal
6tv6teli elismerv6nyt 6llit ki.

Szeruodo felek rdgzitik, hogy a jelen szerzoddsVev6je, 6s Dr. T6th J6zsef (szi.ilet6si neve:
T6thJ6zsef,lakik: 1118 Budapest, R6tk<jz u.71. fsz. 1., sziiletett: Budapest, 1942. januhr
4., anyja neve: And6 Ilona, szem6lyi igazolvfny szdma: I35I34 LA) Elad6 kozott
egyidejrileg ingatlan ad6sv6teli szeruodls jdn l6tre a jelen szerzodls tfurgyht kepezo
Biatorb6gy zdrtkerti 2756. helyrajzi szdm alatt fekv6 ingatlannal hat6ros 2757 . helyrajzi
szdmu ingatlanra vonatkoz6an, amelyre a Biatorb6gy V6ros OnkormSnyzata (2051
Biatorb6gy, Baross G6bor utca 2la.) javfua el6v6sarl6si jog van bejegyezve az ingatlan-
nvilvdntartdsba.
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Figyelemmel arra, hogy a Vevd v6teli szr{nd6ka csak a k6t ingaflan egyiittes
megvrisrirlflshra terjedi ki, illetve a jelen szerz6d6s Elad6j6nak, tov6bb6 a 2756.
helyrajzi szrimri ingatlan tulajdonos 6nak az eladfsi szdnd6ka is kiz6r6lag a k6t
ingatlan egyiittes 6rt6kesit6sre irinyul, az Elad6k mindk6t ingatlan tekintet6ben
felajdnljdk a megvisdrlds lehet6s6gbt a Biatorbfgy Vdrosi Onkormdnyzat r6sz6re a
jelen szerzdd6sben rdgzitett felt6telekkel, vagy 

^z Elad6ra n6z6 kedvez6bb
felt6telekkel.

Abban az esetben, ha a Biatorb6gy beltertileti 2756. helyrajzi szitmi ingatlan tulajdoni
lapjilrabejegyzettelov6s6rl6sijoglogosultjaareszetekdzbesftettfelhivas kezhezveteletol
sz6mitott 15 napon beliil elfogad6 nyilatkozatot tesz mindkdt ingaltan megv6siirl6s6ra
vonatkoz6an, rigy a jelen szerzodds Elad6ja kcitelezi mag6t ana,hogy a Biatorb6gy V6ros
Onkormanyzatdval az ingatlan ad6sv6teli szerz6d6st megkdti, ez esetben a Vev6, illetve

Elad6 is jogosult a jeleningatlan ad6svdteli szerzod6st6l val6 eldllfusra.

Azelillli.st ir6sban, t6rtivevdnyes aj6nlott lev6l rij6n kell a m6sik fdllel kiiz6l ni azzal,hogy
az eliilils a m6sik fellel val6 krizldssel hat6lyosul.

Az el6ll6s eset6n a Vev6 6ltal mfur esetlegesen teljesitett vetelbrat, va$y v6tel6r-r6szletet
a vev6 r6szdre 6tv6teli elismerv6ny kis6rt6ben vissza kell fizetni.

4'l Figyelemmel 
^rra, 

hogy a v6tel6r kifizet6se a jelen szerz6d6s megk6t6s6vel
egyidejiileg nem tiirt6nik meg, 

^zElad6 
a tulajdonj oght av6teLir hi6ny6t kifizet6s6ig

az ingatlan-nyilvdntartfsr6l sz6l6 1997. 6vi CXLI. tiirv6ny v6grehajt6srira kiadott
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 32. $ (1) bekezd6se szerint a jelen szerz6d6s l./
pontjr[ban kiiriilfrt ingatlan lll-ed tulajdoni h6nyadfra vonatkoz6an fenntartja,
ugyanakkor hozzfijirul ahhoz, illetve a szerz6d.6 felek kiilcsiiniisen k6rik a
Budakeszi Jdrisi Hivatal Fiildhivatali Osztfulyft arr^, hogy a tulajdonjog
fenntartdssal ttirt6n6 elad6s tilnyfit az ingatlan-nyilvrintartdsba jegyezze fel a Vev6
adatainak feltiintet6s 6vel.

A tulajdonjog fenntartfssal tiirt6nt eladiisra figyelemm el az EIad6 kiiliin, az
okiratszerkeszt6 iigyv6d 6'/rtal ellenjegyzett okiratban adja felt6gen 6s
visszavonhatatlan hozz6i6ral6srit ahhozrhogy a Vev6 tulajdonjoga a jelen szerz6d6s
l./ pontjiban kdriilirt ingatlanra vonatkoz6an lll-ed tulajdoni hdnyaddal - v6teljogcim6n az ingatlan-nyilvdntartrisba bejegyz6sre keriiljiin a tulajdonjog
fenntartris t6ny6nek ingatlan-nyilvdntartdsi tiirl6se mellett.

A bejegyz6si enged6lyt tartalmaz6 nyilatkozatot 6 eredeti p6ld6nyban az Elad6 a
jelen adfsv6teli szerzfidfis al6ir6s6val egyidejiileg, let6ti szerz6d6s alapj1n az
okiratszerkeszt6 iigyv6dn6l let6tbe helyezi, azzal, hogy az iigyv6di let6ti
szerz6d6sben rdgzitettekkel iisszhangban felhatalm zz a let6tkezel6 iigyv6det arra,
hogy a v6tel6r hirinytalan megfizet6s6t kiivet6en a let6t tilrgyitt k6pez6 nyilatkozat 3
eredeti p6ldfnyit a fiildhivatalhoz benyrfijtsa, a nyilatkozat tovitbbd l-1 p6ld6ny6t
azBladil 6s a Vev6 r6sz6re kiadja, a fennmarad6 1 p6lddnydt pedig az iigyv6di iratok
kilzdtt meg6rizze.
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A szerz6d6 felek meg6llapodnak abban, hogy Vevo a teljes vetelilr kifizet6s6t kdvet6en,
legk6s6bb avetelilr megfizet6sdt k<lvet6 munkanapon l6phet azingatlanbirtok6ba.

Vevo v6llalja, hogy a birtok6truhazilsnapj6t6l viseli azingatlan terheit 6s 6lvezi annak

hasznait, illetve azon kSrok visel6se is, amelynek megt6ritds6re senkit nem lehet
kritelezni, e napt6l terhelik 6t.

A szeru6d6 felek meg6llapodnak abban, hogy a birtok6truhdzdsr6l jegyz6konyvet

vesznek fel, amelyben rdgzitik az ingatlanba felszerelt, vagy ahhoz tartoz6 mdro6r6k
6ll6sht, valamint a birtok6truhdzdssal kapcsolatban a felek 6ltal jelent6snek 1artoft egy6b
t6nyeket 6s kdriilm6nyeket.

Elad6 legk6s6bb ezen idopontig koteles igazolni azt, hogy semminemti koziizemi dij,
vagy egydb kciztartozdsa, illetve kdzds kdlts6g tartozdsa sem 6ll fewr az ingatlan
hasznillatdho z, i I letve tul aj dondhoz kap c s o I 6 d6 an.

Elad6 villlalja, hogy ame4nyiben a birtok6truhazdsnapjhig terjed6 idoszal<ravonatkoz6an
ut6bb b6rminemti kdztizemi-, vagy egy6b dij-, vagy adotartozds6ra dertilne feny, '(tgy

annak Vev6 irltali jelzeset krivet6 h6rom napon beliil gondoskodik a hifiralek
kiegyenlit6s616l.

Elad6 szavatolja, hogy az ingatlan per-, ig6ny- 6s tehermentes, azon harmadik
szem6lynek sem az ingatlan-nyilv6ntartrlsban, sem azon kivtil nem 6ll fenn olyan joga,

amely a Vev6 tulajdonszerzfsdt, vagy birtokbal6p6s6t kizhm6, illetve akad6lyozn6.

Az Elad6t azingatlan rendeltet6sszeni hasznillhat6sdghert kell6kszavatoss6g terheli.

Az Elad6 kijelenti, hogy az ingatlannak tudom6sa szerint rejtett hib6ja nincs, az iltala
ismertek szerint az ingatlan megfelel a tdrvdnyes 6s a szeru6d6ses tulajdons6goknak.

A szerzod6 felek kijelentik, hogy mindketten teljes cselekv6k6pess6ggel rendelkezo
magyar 6llampolgSrok, igy iigyletkot6si-, 6s tulajdonszerz6si k6pess6gtikben korlfutozva
nincsenek.

Az Elad6 tudom6sul veszi az elj6r6 tigyv6d thjdkoztatdsdt az ad6zds szab6lyair6l, a Vev6
pedig a visszterhes vagyonszerzesi i11et6k visel6s6nek m6dj6161 6s mdrtdk6r6l.

A tulaj doni lapok, valamint az elovdsdrl6si j ogr6l val6 lemond6 nyilatko zatbeszerzdsdvel

felmeri.il6 k6lts6geket azElad6, a visszterhes tulajdonszerz6si illet6ket, 6s a tulajdonjog
bejegyz6si elj6r6ssal kapcsolatosan felmeriil6 fttldhivatali igazgat6si szolg6ltat6si dijat,
valamint a jelen szerz6d6ssel kapcsolatos tigyv6di kdlts6geket a Vevo viseli.

Az okiratszerkeszt6 tigyvdd ti$ekoztatja a szerz6d6 feleket arr6l, hogy a p6nzmos6s 6s a

terrorizmus finanszirozhsa megel6z6s6r6l 6s megakad6lyozhsfur6l sz6l6 2007. 6vi
CXXXVL torv6ny (a tov6bbiakban Pmt.) alapjhn azonositiisi kdtelezetts6g terheli
valamennyi szerzodi| fel adatai tekintet6ben.

A felek adatai a Pmt. rendelkez6sei alapj6n a jelen szerz6d6sben keriilnek rdgzit6sre a

fe I ek adats zolgilltaths a alapj 6n.

A szerz6d6 felek a jelen szerzodds alfiirdsdval bi.intetdjogi
kijelentik, hogy a jelen szerzodds aI6fu6sa sor6n saj6t nevi.ikben

felel6ss6giik tudat6ban
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A felek kdtelezik magukat arra, hogy a szerzodlses kapcsolat fenn6ll6sa alatt az

azonosit6s sor6n megadott adataikban bekdvetkezett v6ltozdsr6l a tudom6sszerzdstol
szdmitott <it napon beltil kdtelesek az elj6r6 i.igyv6det ir6sban 6rtesiteni.

A szeruldo felek a jelen szerzodls al6ir6s6val kifejezetten hozzhj6rulnak ahhoz,hogy az

elj6r6 iigyv6d a szem6lyi adataikat tartalmaz6 okm6nyaikr6l f6nym6solatot k6szftsen 6s

adataikat kezelje.

Aszerzodo felekrdgzitik, hogy azeljhr6 iigyv6d azinformitci6s dnrendelkez6si jogr6l6s
az rnformhci|szabads6gr6l s2616 tdrv6ny rendelkez6sei alapjhn kizhr6lag a jelen
szerzgddshez kapcsol6d6 megbizds es a Pmt.-ben foglalt kcitelezettsdg teljesit6se
6rdek6ben kezelheti az adataikat.

A szerziSdo felek a jelen szerzodls al6ir6s6val kifejezetten tudom6sul veszik azt is, hogy
az oknatszerkesztdssel megbizott iigyv6d az ijgyvddi tev6kenys6grol sz6l6 2017. 6vi
LXXVIII. ttirv6ny 32. $ (3) 6s (9) bekezd6se alapjan is kriteles az adatok ellen6rz6s6re,

' ennek keret6ben a term6szetes szemdlyek adatai tekintetdben a szemllyi adat- 6s lakcim-
nyilv6ntart6sb6l, a jhrmivezetoienged6ly-nyilv6ntart6sb6l, az ritiokm6ny-
nyilv6ntart6sb6l 6s a kdzponti idegenrend6szeti-nyilv6ntartdsb6l elektronikus riton
tdrt6n6 adatig6nyl6s ritj 6n.

AzBlad6 a jelen szeruodds alfiirdshval btintetdjogi felel6ss6ge tudatdban kijelenti, hogy a

jelen szenodes alilirhsa sor6n saj6t nev6ben 6s javilra jdrt el, a Vev6k szintdn saj6t

neWkben, 6s javukra j6rtak el.

l0.l A szerzodo felek a jelen okirat elk6szit6s6vel, tov6bb6 a kapcsol6d6 fttldhivatali elj6r6ssal

megbizz(k-a DR. CS. KOVACS Ugyv6di Irod6t (1034 Budapest, D6vai Bir6 M6tyds t6r
25. 5. em. 2., aliroda: 1024 Budapest, Margit krt. 13. fszt. 1., nyilvrintan6 hat6sdg:

Budapesti Ugyv6di Kamara, tigyvddi iroda: lajstromsz6m: iigyv6di iroda: 1033, iigyv6d:
13603, kamarai azonosit6 sz6m: 36058245) rcszerol eljhr6 Dr. Cs. Kov6cs Zsuzsanna
iigyv6det.

ll.l A jelen szerz6d6sben nem szabiiyozottal<ra a Polg6ri Torv6nykcinyv rendelkez6sei

ir6nyad6ak.

A felek aszerzoddst, mint akaratukkal mindenben megegyezot, amainapon elolvas6s 6s egyez6

6rtelmez6s luthn, az ellenjegyz6 tigyv6d jelenl6t6ben alfiirthk.

Budapest, 2018. dprilis 4"

T6th Andrea
Elad6

Dr. Cs. Kovfcs Zsuzsanna iigyv6d
(1034 Budapest, D6vai Bir6 Mdtyhs t6r 25.)
KASZ szfm: 36058245.

Ellenj egyzem Budapesten, 2018. dprilis 4.-6nz
DR. CS. KOVACS Ugyv6di Iroda /
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