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Ingatlan adásvételi szerződés 

(Tervezet) 

amely létrejött egyrészről a Tihany Község Önkormányzata (8237 Tihany, Kossuth L. u. 12., 

Törzsszám: 428886, Adószám: 15428880-2-19, KSH: 15428880-8411-321-19, bankszámlaszám: 

OTP Bank Nyrt.: 11748069-15428880-00000000, képviseli: Tósoki Imre polgármester) mint eladó 

– a továbbiakban eladó  

 

 

másrészről  

………………………………………….………………………………………………………… 

 

, mint Vevő– a továbbiakban vevő-, között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:  

 

1./ Felek rögzítik, hogy Eladó 1/1 tulajdoni arányban tulajdonosa a Tihany belterület 523/31. hrsz. 

alatt felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 4268 m2 alapterületű, tehermentes 

ingatlannak, amely természetben a 8237 Tihany, Aranyház u. 9. szám alatt található (a 

továbbiakban: „Ingatlan”).  

 

Szerződő felek rögzítik, hogy a vétel tárgyát képező ingatlan a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

területén fekszik. 

2./ Felek rögzítik, hogy az ingatlanról............................. napján a TAKARNET rendszerből lekért  

  e-hiteles tulajdoni lap másolat szemle Eladó tulajdonjogát igazolja, és a kivonat szerint az  

  ingatlanon széljegyek nem találhatóak. 

A tulajdoni lap III/5. sorszám alatt társasház előzetes alapításának ténye 101269/3/2021.02.02. 

szám alatt bejegyzésre került a Tihany Aranyház utcai Társasház megnevezés alatt. 

3./ Szerződő felek rögzítik, hogy az 1. pont alatt részletesen körülírt ingatlanterületen Eladó saját 

beruházásában és kivitelezésében a Veszprém Megyei Kormány hivatal által VE/51-ETDR/8-

4/2020. számon kiadott építési engedély és a VE/51-ETDR/8-5/2020. szám alatt záradékolt 

építési engedély többek között 11 db lakást magában foglaló lakóépület építésére vállalt 

kötelezettséget.  

 

A pályázat nyilvános, háromfordulós jellegű volt melyre vevő érvényes pályázatot nyújtott be. 

Tekintettel arra, hogy vevőt Tihany Község Önkormányzatának Képviselőtestülete által 

létrehozott ad-hoc bizottsága nyertes ajánlattevőként hirdette ki és a fentiek, valamint a pályázó 

nyilatkozata alapján Tihany Község Önkormányzatának Képviselő 

testülete …………………………… számú határozatában megállapította, hogy a pályázatot 

vevő nyerte, ezért szerződő felek a pályázati kiírásban szereplő határidőn belül egymással az 

alábbi adásvételi szerződést kötik: 
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4./ A vétel tárgyát képezi:  

az 1. pontban körülírt ingatlanból   ………………..  a társasházi alapító okirat szerint 

kialakításra kerülő a társasház bejegyzését követően ……………. 523/31/A ….. hrsz. alatt 

felvételre kerülő lakásingatlan 1/1 tulajdoni hányada felel meg – amely az alaprajzon ........ 

számmal jelölt ....... emelet ........ számú nettó ..... területű (bruttó ....... m2) és a hozzá 

tartozó .................m2 alapterületű terasznak felel meg, valamint az önálló ingatlanhoz tartozik 

a közös tulajdonból ........./10000-ed eszmei tulajdoni hányad– a továbbiakban Lakás.  

Tihany Község Önkormányzat képviselőtestülete a ...................... számú határozatával döntött 

arról, hogy ............................... (sz: ..............................., an.: ..................., sz. 

sz.:..................adóazonosító jel: .....................) .................. szám alatti lakos részére értékesíti a 

tulajdonában lévő tihanyi 523/31/A/ ........ hrsz-ú .............................. megnevezésű ingatlant 

......................-Ft azaz ................................. Ft vételárárt, amely magában foglalja az 5 %-os 

ÁFA-t. 

A képviselő testület a szerződés aláírására Tósoki Imre polgármestert hatalmazta fel. 
 

5./ A  pályázati kiírásban írtak szerint a eladó eladja, a vevő pedig per-, teher- és igénymentesen 

megvásárolja az 1./ pontban körülírt a Tihany  523/31/A/....... hrsz alatti ingatlant a közös 

tulajdonból ……….../ 100000-ed tulajdoni hányaddal a műszaki leírás szerint rögzített 

tartalommal a pályázati kiírásban rögzített ......................-Ft összesen ...............................-Ft, 

azaz ............................... forint vételárért, amely magában foglalja az 5%-os ÁFA-t. 

  A vevő a jelen adás-vételi szerződést megelőzően az eladóval megkötött adás-vételi 

előszerződés alapján a vételárból már bruttó ......................-Ft-ot megfizetett az eladó részére 

eladó OTP Bank Nyrt-nél vezetett. ……………. számú bankszámlájára azzal, hogy a 

megfizetett összegből ………………… Ft, foglaló jogcímén került megfizetésre, 

míg …………… Ft összeg vételár előleg jogcímén. Felek aláírásukkal rögzítik, hogy az 

okiratszerkesztő és ellenjegyző ügyvédtől a foglaló természetére vonatkozó kioktatást 

megkapták, és azt tudomásul vették. 

Eszerint a szerződés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglaló összegét elveszíti, míg a kapott 

foglaló összegének kétszeresét köteles visszafizetni. A szerződés olyan meghiúsulásáért, 

melyért egyik fél sem felelős a foglaló jogkövetkezményei nem kerülnek alkalmazásra, így az 

a vevő részére visszajár. A vételárelőleg a szerződés meghiúsulása vagy bármely más módon 

történő megszűnése esetén a vevőnek visszajár. A foglaló és a vételárelőleg összege a vételár 

részét képezi, abba beleszámít. A vevő tudomásul veszi, hogy a foglaló és a vételárelőleg azon 

a napon tekinthető megfizetettnek, amikor az összeg az eladó bankszámláján jóváírásra kerül. 

Az eladó a jelen pontban rögzített bankszámlaszámra történő teljesítést szerződésszerűnek 

ismeri el.   

A vevő utolsó vételárrészleteként.......................... .-Ft (azaz..................) forintot a jelen adás-

vételi szerződés megkötésétől számított 60 napon belül köteles megfizetni átutalással az eladó 

OTP Bank Nyrt-nél vezetett.: ……………. számú bankszámlájára. Az eladó a jelen pontban 

rögzített bankszámlaszámra történő teljesítést szerződésszerűnek ismeri el. 

 

 



3 

 

 

 

Amennyiben a teljes vételár eladó részére megfizetésre került, az eladó feltétlen és 

visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az illetékes földhivatal tulajdonjogát törölje, 

ezzel egyidejűleg vevő tulajdonjogát – vétel jogcímén – az 1./ pontban körülírt ingatlan 

vonatkozásában 1/1 arányban bejegyezze.  

Az eladó jelen okirat aláírásával egyidejűleg a bejegyzési engedélyt ügyvédi letétbe helyezi 

azzal, hogy ellenjegyző ügyvéd akkor jogosult és köteles ezen nyilatkozatot az illetékes 

földhivatal irányába megküldeni, amennyiben a teljes vételár eladó részére megfizetésre került 

és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park elővásárlási jogáról lemondott. Ellenjegyző ügyvéd ezen 

letéti utasítást jelen okirat ellenjegyzésével tudomásul vette, ezért külön letéti megállapodás 

letéteményes és letevő között szükségtelen.  

Szerződő felek rögzítik, hogy jogszabály erejénél fogva a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkot az 

4./ pontban meghatározott ingatlan vonatkozásában elővásárlási jog illeti meg. 

Amennyiben a Balaton-felvidéki Nemzeti Park elővásárlási jogával élni kíván, az átvett 

vételárat eladó köteles 8 napon belül, kamatmentesen vevő részére visszafizetni. 

 

6./  A vevő kijelenti, hogy az ingatlant a műszaki leírásban, tervekben rögzített műszaki 

tartalommal, kulcsra kész állapotban vásárolja meg.  

7./  Az eladó a végleges adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg a megfizetett foglaló és 

vételárelőlegre tekintettel feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy vevő 

javára a történt eladás ténye vétel jogcímén a 523/31/A ….. hrsz. alatti lakásingatlan 1/1 

tulajdoni hányadára az ingatlan-nyilvántartásba feljegyzésre kerüljön.  

Szerződő felek jelen okirat aláírásával egyidejűleg kérik, hogy az illetékes kormányhivatal 

földhivatala a tulajdonjog bejegyzésére irányuló eljárást eladó bejegyzési engedélyének 

megadásáig, legfeljebb a jelen szerződés földhivatalhoz történő benyújtásától számított 6 

hónapos határidő elteltéig tartsa függőben az Inytv. 47/A. § (1) bekezdés b.) pontja alapján.  

8./ A eladó a teljes vételár megfizetésével egyidejűleg ügyvéd által ellenjegyzett okiratban  

(Bejegyzési Engedély) adja feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását ahhoz, hogy a vevő 

javára vétel jogcímén a tulajdonjog az 1./ pontban foglalt 523/31/A ….. hrsz. ingatlanra az 

ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.  

9./ Felek megállapodása alapján az eladó a teljes vételár kifizetését követő legkésőbb 3 

munkanapon belül az ingatlan birtokát a vevőre átruházza, és rendelkezésére bocsátja, a vevő 

ettől az időponttól szedi az ingatlan hasznait, viseli terheit, és e naptól száll át rá a kárveszély. 

Felek a birtok átruházás időpontjában rögzíti a közműfogyasztás mérőóráinak állását, mely 

időponttól kezdődően a vevő viseli a közművek terheit is.  

10./ Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés keretében a vevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy 

a társasházban eladásra kerülő további lakásingatlanok és egyéb helyiségek vonatkozásában 

elővásárlási jogával nem kíván élni. 
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11./  A vevő jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy az eladó társasház alapítás bejegyzése iránti kérelme a vevő tulajdonjog bejegyzése 

iránti kérelmét megelőzően kerüljön elbírálásra, azaz a kérelmek ranghelyének  

későbbi cseréjét a 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 38. §-a alapján már a jelen szerződés  

aláírásával jóváhagyja és a kérelem benyújtására Eladót a jelen szerződés aláírásával  

meghatalmazza, továbbá meghatalmazzák az eladót a társasház bejegyzéséhez szükséges  

végleges társasházi alapító okirat aláírásával és a társasház bejegyzésének  

kezdeményezésével.  

12./ Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az Ingatlant per-, teher- és igénymentesen adja a Vevő  

  tulajdonába és birtokába.  

Felek jogai és kötelezettségei  

13./ Az eladó az ingatlan megfelelőségéért a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően felel (szavatol). E 

körben a vevő vállalja, hogy az esetleges szavatossági igény felmerülésekor, azt – a hiba 

észlelését követően haladéktalanul – bejelenti az Eladónak.  

 - A vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az adás-vételi szerződés aláírásától számított 

legalább 20 évig az ingatlant nem idegeníti el. A felek megállapodnak abban, hogy az 

erre vonatkozó eligedenítési és terhelési tilalom az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre 

kerüljön. 

 - A vevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adás-vétel tárgyát képező ingatlanra a 

szerződés aláírásától számított 20 évre szólóan az elidegenítési és terhelési tilalom 

bejegyzésre kerüljön. 

 - továbbá vállalja az ingatlan pályázati eladási ára és Tihany Község Önkormányzata által 

megbízott ingatlanforgalmi szakértő által az elidegenítés időpontjában megállapított 

forgalmi értéknek megfelelő piaci ára közötti különbözet – a vállalt 20 éves időtartam és 

az eladási időpontig eltelt időtartam egymáshoz való arányának – megfelelő %-os 

mértékét megfizetni Tihany Község Önkormányzata részére, amennyiben 

tulajdonszerzést követő 20 éven belül az ingatlan elidegeníti, 

 - vállalja, hogy a ingatlan birtokbaadását követő 30 napon belül a polgárok személyi 

adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. LXVI. tv. 5. § (2) bekezdésében 

foglaltak szerinti állandó lakóhelyet létesít a pályázattal elnyert és megvásárolt 

ingatlanban és azt 10 éven át fenntartja, nem szünteti meg, 

 - vállalja, hogy az ingatlant fizető szálláshelyként nem üzemelteti.  

A Lakás átadása-átvétele  

Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan birtokbaadásának időpontja a teljes vételár 

kifizetését követő 8 (nyolc) napon belül történik. 
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14./  A birtokbaadáskor felek külön jegyzőkönyvben rögzítik a fogyasztásmérő órák állását. A  

  birtokbaadást követően a vevő viseli a társasházi öröklakás terheit így különösen az ingatlan  

  használatával felmerülő közös költségeket – ideértve a társasház üzemltetéséhez szükséges  

  induló költség-előleget, melynek összege …………..-Ft közüzemi költségeket és a kárveszélyt,  

  illetve őt illeti a társasházi öröklakás hasznai.  

15./ A vevő vállalja, hogy a közüzemi fogyasztásmérők saját nevére történő átírását a birtokba 

adástól számított 15 munkanapon belül a szolgáltatóknál kezdeményezi és az átírás 

megtörténtét az Eladónak igazolja.  

16./  Szerződő felek egyetértve rögzítik, hogy a lakásingatlan birtokba adásával a lakóépület 

társasházi közös tulajdonba kerülő részei is egyidejűleg birtokba adottnak tekintendők.  

17./ Az ingatlan használatbavételi engedélyét az építkezés befejezését követően az eladó szerzi be. 

Az eladó kötelezettséget vállal, hogy a használatbavételi engedély iránti kérelmét az illetékes 

hatósághoz legkésőbb 15 napon belül benyújtja, amennyiben az ahhoz szükséges műszaki 

feltételek megvalósultak azaz amint a teljes Ingatlan felépítmény műszaki állapota lehetővé 

teszi továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a használatbavételi engedély beszerzése 

érdekében a hatóság által előírt valamennyi intézkedést, módosítást és az előírt 

követelményeknek való megfelelést köteles a hatóság által előírt határidőben, saját költségén 

teljesíteni, és továbbá is mindent megtesz annak mihamarabbi beszerzése tárgyában. Felek e 

körben rögzítik, hogy az eladó a társasház alapító okirat bejegyzése tárgyában is az illetékes 

földhivatalhoz legkésőbb 15 napon belül benyújtja a szükséges dokumentációkat, amint azok 

rendelkezésre állnak.  

18./ A Szerződő felek megállapítják, hogy az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló  

  jogszabály értelmében az új épület építése esetén a tanúsítvány elkészíttetéséről a beruházó  

  gondoskodik a használatbavételi engedély kiadását követő 90 napon belül. Ennek megfelelően  

  az eladó vállalja, hogy az ingatlanra vonatkozó használatbavételi engedély kiadását követő 90  

  napon belül az Ingatlan energetikai tanúsítványát saját költségé elkészítteti, és annak egy eredeti  

  példányát a Vevő részére átadja.  

Egyéb rendelkezések  

19./ Az eladó feltétlen szavatosságot vállal arra, hogy az ingatlan és a jelen szerződés 4./  pontjában 

foglalt Ingatlan tulajdoni hányad per, teher-és igénymentes, azt adó, vagy adójellegű vagy más 

egyéb tartozás nem terheli, és mentes minden kötelmi és dologi jogi hatályú korlátozásoktól.  

Az eladó feltétlen szavatosságot vállal továbbá azért is, hogy az 4./ pontban megjelölt ingatlan 

2./ pont szerinti feltételeknek megfelel a birtokátruházás és tulajdonszerzés időpontjában is, 

továbbá nem képezi végrehajtás tárgyát, illetve nem áll bírói zárlat alatt, kijelenteni, továbbá, 

hogy az ingatlan birtokbaadáskori állapota (mind a fizikai, mind az ingatlan-nyilvántartásai 

állapotot tekintve) teljes mértékben meg fog felelni a jelen szerződésben foglalt feltételeknek.  

Az eladó kijelenti, hogy semmilyen olyan körülményről nincs tudomása, amely a vevő 

tulajdonszerzését, birtokba lépését, illetve az ingatlanrendeltetésszerű használatát akadályozná, 

vagy hátrányosan befolyásolná.  
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20./ Az eladó a fentieken túl szavatosságot vállal azért is, hogy harmadik személynek nincsen az 

ingatlan-nyilvántartáson kívüli követelése, vagy bármely más joga a szerződés tárgyát képező 

ingatlanok tekintetében.  

21./ Felek megállapodnak abban, hogy a vevő fizetési késedelme esetén napi 5.000.- Ft összegű  

  késedelmi kötbér megfizetésére köteles, a kötbér fizetési kötelezettsége a késedelem 31.  

  napjától esedékes.  

22./ Szerződő felek közül az eladó kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett jogi személy, míg a 

vevő kijelenti, hogy cselekvőképes magyar állampolgár, ingatlan elidegenítési,  

illetőleg szerzési képességét jogszabály nem korlátozza vagy zárja ki. Az eladó kijelenti, hogy  

adataiban az ingatlan szerzést követően semmilyen változás nem történt.  

23./ Az eljáró ügyvéd tájékoztatja a feleket, hogy a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 73. § (1) bekezdése 

alapján azonosítási kötelezettség terheli a szerződő felek adatai vonatkozásában. A felek adatai 

a Pmt. rendelkezései alapján a jelen szerződésben kerülnek rögzítésre a felek adatszolgáltatása 

és az általuk bemutatott, a személyazonosság igazolására a Pmt. szabályai szerint alkalmas 

okirat bemutatása alapján. A felek jelen szerződés aláírásával büntetőjogi felelősségük alapján 

kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírása során saját nevükben járnak el.  

 

Szerződő felek jelen szerződés aláírásával hozzájárulnak ahhoz, hogy megbízott ügyvéd a 

személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a Pmt. 7. § (2) bekezdésben meghatározott 

adatokat tartalmazó, a Pmt. 7. § (3) bekezdés alapján bemutatott okiratról – a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, az e törvényben meghatározott 

kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű 

végrehajtása, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából – másolatot 

készítsen, adataikat rögzítse, illetve a megbízás teljesítése keretében kezelje. 

 

Szerződő felek hozzájárulnak ahhoz, hogy megbízott ügyvéd Pmt. 22-23. §-ai szerinti, más 

szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágításhoz a személyazonosságuk igazolásának ellenőrzése 

érdekében rögzített adat, továbbá a személyazonosságukra vonatkozó egyéb dokumentáció 

másolatát az ügyfél-átvilágítás eredményét elfogadó szolgáltató rendelkezésére bocsáthassa. 

 

24./ A jelen adásvételi szerződés megkötése kapcsán felmerülő visszterhes vagyonátruházási illeték  

  valamint a földhivatali igazgatási díj teljes egészében a Vevőt terheli. Felek kijelentik, hogy az  

  adásvételi szerződéssel kapcsolatos illetékfizetési és adózási kötelezettségek vonatkozásában,  

  az okiratszerkesztő ügyvédtől a tájékoztatást megkapták, és azt maradéktalanul megértették.  

25./ Felek jelen szerződés megszerkesztésével és aláírásával, illetve ellenjegyzésével  

  meghatalmazzák Dr. Herczeg Erzsébet Ügyvédi Irodát, Dr. Herczeg Erzsébet ügyvédet (8200  

  Veszprém, Szabadság tér 1. szám) továbbá meghatalmazzák arra is, hogy a szerződéssel  

  kapcsolatos földhivatali ügyintézést ellássa.  

 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan tulajdonjogának átvezetésével járó 

költséget, a vagyonátruházási illetéket és az ügyvédi munkadíjat a vevő viseli. 
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26./ Szerződő felek egyidejűleg jelentek meg a szerződés megkötésekor az okiratszerkesztő ügyvéd  

előtt, aki az ügylettel kapcsolatos jogi kioktatást (beleértve az adó és illetékjogi rendelkezéseket  

is) megadta, a széljegyek elintézési sorrendjére vonatkozóan külön is kioktatta. Felek  

tudomásul veszik, hogy a szerződéskötés során tett nyilatkozataik valódiságáért ők a felelősek.  

 Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az ügyvédi megbízás a Vevő tulajdonszerzésének 

bejegyzéséig tart, és kizárólag a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerülő okirat-szerkesztési, 

dokumentum-letéti és tanácsadási feladatokra vonatkozik.  

 Szerződő felek a szerződés jelen pontját tényvázlatként kölcsönösen elfogadják.  

27./ Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsősorban békés úton  

  rendezik, per esetére pedig az ingatlan fekvése szerinti bíróság illetékességét kötik ki.  

 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 

irányadóak. 

A felek a jelen adásvételi szerződést elolvasták, azt megmagyarázás és értelmezés után szabad  

elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 7 

(hét) egyező példányban jóváhagyólag saját kezűleg aláírták.  

 

Kelt:  

 

............……………………………… 

Tihany Község Önkormányzata 

eladó képv.: Tósoki Imre Polgármester                                       

               

 

 

………………………………. 

vevő                            

 

                  

 

Készítettem és ellenjegyzem Veszprémben 2022. .............. ...................... napján: 

 

  

 

Dr. Herczeg Erzsébet 

ügyvéd 

Székhely: 8200 Veszprém, Szabadság tér 1. (KASZ:……..)           


