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KISAJÁTÍTÁST MEGELŐZŐ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
természetvédelmi célú vagyonkezelésbe vétel céljából
amely létrejött egyfelől
dr. Barsi Anna
mint E ladó - a továbbiakban: Eladó{l)
Barsi Erzsébet
mint Eladó
a továbbiakban: Eladó(2)
a továbbiakban együtt: Eladók
Név: Dr. Barsi János
holtig tartó haszonélvezeti jog jogosultja
másfelől a
Mag yar Állam nevében eljáró Balaton-felvidéki Nemzeti Park Ig azg atóság - BfNPI
székhelye: 8229 Csopak, Kossuth L. u. 16.
képv.: Puskás Zoltán igazgató
adószáma: 15325770-2-19
számlaszáma: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság: 10048005-01711954,
létrehozó rendelet: 31/1997. (IX.23.) KTM rendelet,
mint Vevő - a továbbiakban: Vevő, a továbbiakban együtt: Felek között az alulírott napon és helyen, az
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erület: 1,4378 ha
ataszteri jövedelem: 21,28 AK.
ogi jelleg: Natura 2000 terület (kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület, különleges madárvédelmi
terület)
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(a továbbiakban együtt: ingatlanok)

2. Az ingatlanokra bejegyzett jogok és tények
2.1. Az Eladók a tulajdonjogukat a TAKARNET elektronikus ingatlan-nyilvántartás által letöltött tulajdoni
lap másolattal igazolták, melyet a Vevő hiteles tulajdoni lap másolatként elfogad. A tulajdoni lapot a Vevő
megbízottja szerezte be. A tulajdoni lap szerződés-kötéskori állapotát a Felek megismerték, aláírásukkal
ellátták és a jelen szerződéshez 1. számú elválaszthatatlan mellékletként csatolják.
2.2. Bejegyzett jogok:
a) 0354 hrsz.:
János javára,
b) 0356 hrsz.:
János javára,
c) 0358 hrsz.:
János javára,
d) 0362 hrsz.:
János javára.

37717/2004.09.03. szám alatt bejegyzett holtig tartó haszonélvezeti jog Dr. Barsi
37722/2004.09.03. szám alatt bejegyzett holtig tartó haszonélvezeti jog Dr. Barsi
37730/2004.09.03. szám alatt bejegyzett holtig tartó haszonélvezeti jog Dr. Barsi
37716/2004.09.03. szám alatt bejegyzett holtig tartó haszonélvezeti jog Dr. Barsi

2.3. Holtig tartó haszonélvezeti jog jogosultja jelen szerződés aláírásával ellenérték nélkül lemond a
haszonélvezeti jogáról és egyidejűleg hozzájárul és kéri a holtig tartó haszonélvezeti jogának törlését.
2.4. A Felek rögzítik, hogy az ingatlanokhoz kapcsolódó földhasználati lapokon az alábbi jogosultság van
feltüntetve harmadik személy javára:
Földhasználó neve: Dr. Barsi János
Használat jogcíme: saját tulajdon
Használat kezdete: 2003.11.10.
Használt terület nagysága: teljes terület
Bejegyző határozat száma: 702802/2003/2003 .11.10.
2.5. A Felek tudomással bírnak arról, hogy - tekintettel arra, hogy az 1. pont szerinti ingatlanok
termőföldnek minősülnek-, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény.
20. § f) pontja alapján az elővásárlási jog nem áll fenn az állam szerzése esetén, így jelen esetben sem.

�

Felek rögzítik, hogy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 36. § (1)
bekezdés a) pontja alapján jelen tulajdonjog átruházásról szóló szerződés hatósági jóváhagyáshoz nem
kötött.
Vevő nyilatkozik, hogy nincs a földhasználatért járó ellenszolgáltatásának teljesítéséből eredő bármilyen
korábbi földhasználattal kapcsolatos jogerősen megállapított és fennálló díj-, vagy egyéb tartozása,
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. Eladók eladják, a Vevő az alábbi feltételekkel megvásárolja az 1.1.-1.4. pontban megjelölt ingatlanok
1/1 arányú tulajdoni hányadát.
3.1.2. Felek nyilatkoznak, hogy a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (Kst.) 4. § (1) bek. j) és 3.
§ (1) bekezdés b) pontjának megfelelően je n szerződés megkötésére a kisajátítás megelőzése érdekében
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dr. Barsi Anna Barsi Erzsébet
Eladók
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kerül sor, miután a Vevő által Natura 2000 természeti területen megvalósítandó élőhely-rekonstrukt,
beruházás az adásvétel tárgyát képező ingatlan tulajdon- és vagyonkezelői joga megszerzésének
hiányában nem végezhető el.
A Felek megállapodnak, hogy amennyiben az ingatlanügyi hatóság a Magyar Állam tulajdonjogán
bejegyzésére irányuló eljárást bármely okból megszüntette, vagy a tulajdonjog bejegyzését elutasította,
jelen szerződésben foglaltakat a Kst. szerinti, a kisajátítási kártalanítás tárgyában kötött egyezségről szól
okiratnak tekintik. Eladó tudomásul veszi, hogy jelen pontban foglalt esetben a pénzbeli kártalanítást
kisajátítási határozatban foglaltaknak megfelelően teljesíti V evő az Eladó részére. Felek megállapodna
abban is, hogy jelen szerződés hatályát veszti, amennyiben a folyamatban lévő első fokú kisajátítási eljárá
során a kisajátítási hatóság által felkért szakértő a 3.2. pont szerinti összeget meghaladó kisajátítás
kártalanításra tesz javaslatot, melynek fedezetével V evő nem rendelkezik és ezért a kisajátítási kérelmé
visszavonja.
3.2. Felek az 1.1. - 1.4. pontban megjelölt ingatlanok kölcsönösen kialkudott vételárát mindösszesen
5.986.400.-Ft. (azaz: ötmillió-kilencszáznyolcvanhatezer-négyszáz forint) összegben állapítják
meg, és hagyják jóvá, melyből a dr. Barsi Anna eladót megillető vételár mindösszesen 2.993.200.-Ft
(azaz: kettőmillió-kilencszázkilencvenháromezer-kétszáz forint), amely vételárat Vevő a jelen
szerződés aláírásától számított 30 napon belül köteles dr. Barsi Anna eladó számú számlájára, valamint a
Barsi
Erzsébet
eladót
megillető
vételár
mindösszesen
2.993.200.-Ft
(azaz:
kettőmillió-kilencszázkilencvenháromezer-kétszáz forint), amely vételárat Vevő a jelen szerződés
aláírásától számított 30 napon belül köteles Barsi Erzsébet eladó számú számlájára megfizetni.
3.3. Felek rögzítik, hogy a 3.2. pontban meghatározott vételárat értékarányosnak tekintik.
3.4. Vevő kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlanok állami tulajdonba vételéhez a fedezet a
Projekten belül uniós forrásból rendelkezésére áll. Vevő nyilatkozik továbbá arról, hogy az adásvétel tárgyát
képező ingatlanok a projekt lezárását követően végérvényesen természetvédelmi kezelésbe kerülnek,
valamint az Európai Unió erre a célra létrehozott adatbázisában rögzítésre kerülnek.

4. Vevő birtokba lépése
4.1. Az Eladók az ingatlanokat megtekintett állapotban, a teljes vételár kézhezvételétől (átutalásától)
számított 3 napon belül a Vevő birtokába adják, az ingatlanba történő bevezetéssel. A Vevő az ingatlanok
birtokbavételétől viseli az azzal kapcsolatos terheket és húzza annak hasznait.
4.2. Az Eladók vállalják, hogy az ingatlanok birtokbaadásáig, annak jelenlegi, megtekintett állapotát
fenntartják.

S. Az Eladó k nyilatkozata
5.1. Eladók kijelentik, hogy az adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlanok a 2.2. pontban meghatározott
bejegyzések kivételével, per-, teher- és igénymentesek, az ingatlanokon harmadik személynek olyan joga,
amely a Magyar Állam, illetőleg a Nemzeti Földügyi Központ, mint tulajdonosi joggyakorló jogszerzését
korlátozná vagy kizárná, nem áll fenn.

6. A tulajdon-átruházás
6.1. Jelen szerződés megkötésével az adásvétel tárgyát képező ingatlanok a Magyar Állam tulajdonába
kerülnek.
6.2. Eladók már most, a vételár kiegyenlítése előtt, a jelen szerződés aláírásával véglegesen, feltétlenül és
visszavonhatatlanul hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy Vevő az 1. pontban meghatározott ingatlanokra
adásvétel jogcímén a Magyar Állam tulajdonjogát - tulajdonosi joggyakorlóként a Nemzeti Földügyi
Központot (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) - az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztesse.

7. Vegyes rendelkezések
7 .1. Eladók kijelentik, hogy cselekvőképes

nincs.
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A hitelesítést az ügyfél kifejezett kérésére állítottam ki azzal a tájékoztatással, hogy névaláírás
hitelesítés alkalmával a konzuli tisztviselő a dokumentum tartalmát nem
vizsgálja.-------------------A fél a 30,00 € konzuli díjat befizette.
Ügyszám: HUNBER2020CLA003852
Kelt: B erlin, 2020. 12. 14.
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