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mint Eladó - a továbbiakban: Eladó
másfelől a
Magyar Állam nevében eljáró Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI
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képv.: Puskás Zoltán igazgató
adószáma: 15325770-2-19
számlaszáma: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság: 10048005-01711954,
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mint Vevő - a továbbiakban: Vevő, a továbbiakban együtt: Felek között a mai napon, az alábbi feltételek
szerint:

Előzmények
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság kiemelt céljai közé tartozik a „ Vizes élőhely-rekonstrukciók a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein" című, KEHOP-4.1.0-152016-00056 azonosító számú projekt megvalósítása, melynek egyik lényeges eleme a beruházásban érintett

ingatlanokon, így a Pogány-völgyi rétek Natura 2000 területen vízépítési beruházások kivitelezése, a
fejlesztések eredményeképp pedig az értékes vizes élőhelyek megőrzése, területük növelése, valamint a
védett növény és állatfajok védelme.

A Lengyeltóti 0342/ 3 hrsz-ú ingatlan a Pogányvölgyi rétek Natura 2000 terület azon része, ahol a
jégkorszaki reliktum északi pocok (Microtus oeconomus Pallas, 1776) Magyarországon található Microtus
oeconomus mehelyi (Éhik, 1928) alfajának állománya koncentrálódik. Az északi pocok Magyarországon
fokozottan védett, szerepel az Élőhelyvédelmi Irányelv II. és IV. függelékében. Fennmaradt populációi
szigetszerűen helyezkednek el (Horváth 2001, Horváth & Gubányi 2004, 2006, Gubányi et al. 2004).
Élőhely-specialista faj, előfordulása elsősorban zsombéksásosokhoz és magassás-rétekhez köthető
(Horváth & Gubányi 2004).
A 2013-ban végzett felmérés (Lanszki, Rozner & Széles) alapján a Pogány-völgyi rétek Natura 2000 terület
középső részén élhet az északi pocok forráspopulációja, ahonnan az a kedvező csapadékviszonyok esetén
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nyilatkozik továbbá, hogy jelen szerződés megkötését megelőző 5 éven belül nem állapították meg, hogy
szerzési korlátok megkerülésére irányuló jogügyletet kötött.

3. A Felek megállapodása
3.1.1. Eladó eladja, a Vevő, az alábbi feltételekkel megvásárolja az 1.1. pontban megjelölt ingatlant.
3.1.2. Felek nyilatkoznak, hogy a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (Kst.) 4. szakasz (1) bek.
j) és 3. szakasz (1) bekezdés b) pontjának megfelelően jelen szerződés megkötésére a kisajátítás
megelőzése érdekében kerül sor, miután a Vevő által védett természeti területen megvalósítandó élőhely
rekonstrukciós beruházás az adásvétel tárgyát képező ingatlan tulajdon- és vagyonkezelői joga
megszerzésének a hiányában nem végezhető el.
A Felek megállapodnak, hogy amennyiben az ingatlanügyi hatóság a Magyar Állam tulajdonjogának
bejegyzésére irányuló eljárást bármely okból megszüntette, vagy a tulajdonjog bejegyzését elutasította, a
jelen szerződésben foglaltakat a Kst. szerinti, a kisajátítási kártalanítás tárgyában kötött egyezségről szóló
okiratnak tekintik. Eladó tudomásul veszi, hogy jelen pontban foglalt esetben a pénzbeli kártalanítást a
kisajátítási határozatban foglaltaknak megfelelően teljesíti Vevő az Eladó részére. Felek megállapodnak
abban is, hogy jelen szerződés hatályát veszti, amennyiben a folyamatban lévő első fokú kisajátítási eljárás
során a kisajátítási hatóság által felkért szakértő a 3.2. pont szerinti összeget meghaladó kisajátítási
kártalanításra tesz javaslatot, melynek fedezetével Vevő nem rendelkezik és ezért a kisajátítási kérelmét
visszavonja.
3.2. Felek az ingatlan kölcsönösen kialkudott vételárát mindösszesen 9.200.000.-Ft. (azaz: Kilencmillió
kettőszázezer forint) összegben állapítják meg, és hagyják jóvá, amely vételárat Vevő a jelen szerződés
aláírásától számított 30 napon belül köteles Vevőnek számú számlájára átutalással megfizetni.
3.3. Felek rögzítik, hogy a 3.2. pontban meghatározott vételárat értékarányosnak tekintik.
3.4. Vevő kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlan állami tulajdonba vételéhez a fedezet
rendelkezésére áll.
4. Vevő birtokba lépése
4.1. Eladó a teljes vételár megfizetésének napjától számított 8 napon belül köteles Vevő birtokába adni az
Ingatlant. Vevő a birtokbavétel napjától szedi az Ingatlan hasznait, viseli annak terheit, illetve a kárveszélyt.
S. Az Eladó nyilatkozata
5.1. Eladó kijelenti, hogy az adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlan a 38417/2/2009.11.24. szám alatt
az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. javára bejegyzett vezetékjog, kivételével per-, teher- és
igénymentes, az ingatlanon harmadik személynek olyan joga, amely a Magyar Állam, illetőleg a Nemzeti
Földalapkezelő Szervezetet, mint tulajdonosi joggyakorló jogszerzését korlátozná vagy kizárná, nem áll
fenn.
6. A tulajdon-átruházás
6.1. Vevő az ingatlant a teljes vételár megfizetésével egyidejűleg szerzi meg.
6.2. Eladó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg véglegesen, feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy a tulajdonjog vétel jogcímén a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre
kerüljön.
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