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INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről

Dr. Temesváry Tibor , mint Eladó 1 és
Kiss Izabella , mint Eladó2
a továbbiakban együtt mint Eladók (továbbiakban: Eladók)
másfelől
a Magyar Állam nevében eljáró Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI [székhelye: 8229
Csopak, Kossuth u. 16.; képv.: Puskás Zoltán igazgató; adóigazgatási azonosító száma: 15325770-2-19;
törzsszám: 325774; ÁHT azonosító: 039255; számlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei
Igazgatóság: 10048005-01711954; létrehozó rendelet: 31/1997 (IX.23.) KTM] mint Vevő (továbbiakban:

Vevó')
továbbiakban együttesen: Felek
között nz alulírott helyc11 é� 11apu11 az alábbi feltételekkel:

Preambulum
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság ,,A pannon gyepek és kapaolódó élőhe!Jek hosszú távú megőrz_ése az
Országos Nat11ra 2000 Priorizált Intézkedési Te,v stratégiai intézkedéseinek megvalósításával" című LIFE IP
GRASSLAND-HU (LIFE17 IPE/HU /000018) azonosító számú projekt (a továbbiakban: Projekt)
keretében támogatást nyert.
A Projekt fő célkitűzése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság jelenlegi és a Projekt kapcsán
tervezett, vagyonkezelésébe kerülő területeinek élőhelyvédelme és - helyreállítása valamint Gyepvédelmi
Tanácsadó Szolgálat felállítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén
gazdálkodók munkájának segítése érdekében, ennek érdekeit szolgálja a jelen adásvételi szerződés keretében
megvásárlásra kerülő ingatlan, annak Grassland információs és gazdálkodási központként történő
kialakítása, használat .

Budapest, 2021. július 20.
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II. Az adásvétel tárgya
2.1. A jelen adásvételi szerződés alapján Eladók eladják, Vevő pedig - 1 / 1 arányban - megvásárolja az 1.1.
pontban megjelölt Ingatlant.

III. A vételár és kifizetése
3.1. Felek az Ingatlan vételárát kölcsönösen kialkudott 56.000.000,-Ft-ban állapítják meg, melyből a
földterület 12.876.000,- Ft, azaz tizenkettőmillió-nyolcszázhetvenhatezer forint, az épület 43.124.000,- Ft,
azaz negyvenhárommillió-egyszázhuszonnégyezer forint.
Felek megállapodnak, hogy az alábbi eszközök, ingóságok a vételár részét képezik: konyhai beépített
szekrény a beépített konyhai készülékekkel, fürdőszoba szekrény, cserépkályha, fedett gépkocsi beálló,
valamint a riasztó- és kamerarendszer.
i '! A v�lt'hÍt mt'gfrt:t'lt'�t' a·t alabbrnk S7t'rtnt tortentk
Eladók együttesen kijelentik, hogy a vételárrészek jelen pontban hivatkozott bankszámlaszámra történő
átutalását mindketten teljesítésként elfogadják.
i.) Vevő a 10.000.000,-Ft, azaz tízmillió forint összegű vételárrészt (1. vételárrész) jelen szerződés aláírásával
egyidejűleg előlegként megfizet az Eladók részére oly módon, hogy a fennálló hiteltartozásról a Bank által
előzetesen megielölt, az mgatlan tehermentesítéséhez szükséges összeget közvetlenül a tulajdoni lap III.
részén megjelölt Sopron Bank Burgenland Zrt. által megjelölt bankszámlaszámára utalja át. Vevő a
hiteltartozás és jelen pontban foglalt vételárrész különbözetének összegét pedig Eladó fejlécben megjelölt
bankszámlaszámára utalja át.
ii.) A Vevő 40.000.000,- Pt, azaz negyvenmillió forint összegű vételárrészt (2. vételárrész) azl követően 5
napon belül köteles megfizetni az Eladók fejlécben megjelölt bankszámlaszámára, hogy az Ingatlan tulajdoni
lapjának III. részén szereplő jelzálogjogosult Sopron Bank Burgenland Zrt. a teher törlése iránti kérelmet a
földhivatal részére benyújtotta, és ezt Eladó, valamint Vevő felé írásban igazolta. A törlési kérelem
földhivatal részére történő benyújtását igazoló dokumentum egy eredeti példányát Eladó vagy a Sopron
Bank Burgenland Zrt. a Vevő részére postai úton megküldi a kérelem benyújtásától számított 3 napon belül.
Felek hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlant terhelő 3.2. ii.) pontban
meghatározott jelzálogjog törlésére irányuló kérelem a jelen adásvételi szerződéssel kapcsolatos földhivatali
kérelmeket megelőzően nyerjenek (rangsorcsere által) elintézést az illetékes Földhivatal által.

Budapest, 202.1. július 20.

Kiss J zabeIla
Eladó2

Ellenjegyzem Budapesten,

. július 20. napján:

e ügyvéd
Dr. Szalay Perenc · gyYédi Iroda
1061 Budapest, András y Út 20. 11. em. 5.
KASZ: 360 9143

r.
ar Állam képYiseletében elj 8,�
Balat n- eiYidéki Nemzeti Park l gazga ·
· pc Puskás Zoltán igazgató
Ve,·ó

Dr. Szalay Fer nc
: Ügyvédi lro
Dr. Szalay l·ere��
C pc/fon, 2021. jú

us 21. napján:
�w (f
1357 Budanest
.
5 Pf 77 e
Adószám: 18
Dr. Szalay I ere11c ügyvéd
19 3 88 6 _..
2 42
Bsz.: 12010501-0015
Dr. Szalay Fer n� Ug)�·édi Iroda
_ ·
4
783
Kamarai azon
. . 0010�f Budapest, A drassy ut 20. II. em. 5.
osító szam
. 36069143
KASZ: 36069143

