
意NGA雛AN Å勘ÅsⅥ壇丑H芭L6s之E撞之くら聯轟

Pap No壷(sz造t6si n毎hely 6s id6: Pap No和y Buda問1982。12.24., an加neve: Takfros Ga曲ia,

Sze坤Sz壷2闇224-2599’Ad6azonosit6 jel: 842360ow2, Lakcin: 2529 Annav61gy, Geszte虹ye fast光6}

議壷も蹴a鵡1,

Dornal Zaltin (sz龍亡gsi n毎hely ds id6‥ Do正Zo塩, Budapes串976.05.07・, a擁neve: Keckuska Verorrika,

Szem紳Sz壷r760507-4230’Ad6azonosit担8399381349, L kcin: 2529 A組nav細, Gesztenye fasor 6o),

地上n亡藍王統潰d2

Ver蛙Adf主em (sz蛸si n毎hely 6s id6: Budapest, 1978・11叫anyja neVe: Sipos Ågnes, Szemfty Sz壷2「

78皿一4599, Ad壷触osit6 jeL 8408563637, Lakcim: 201蝿udakal急s2 M組Pdeef u卦yb), min亡Vev狙

Szab6 Zsoi± (szde亡6si n6v, hely ds id錆急b6 Zsolt’Budapes串974 06 10, an加ne†e: N拙2尚n, Szem坤

S壷n叩40610-鯛7’Ad6azo鵬sit6輝8392描705’Lakc壷2086 Tinnye Rozm組mg utca 4.)亘nt Vev6 2

Vev年rev6k 6s E王ad6k a tov観akba縄egy融: Szerz錨F地担鎚亡t a蝿rt helyen 6s id6もen az alabb主a軸an

壬毒s乞ie亡e之e亡亡Fel亡壷でe王ek sze血t.

王且・ Az駁zrd6k軸ele壷k, hogy egymds k6z亡egyen即/2m堀ed tulajdon油壷yadban虹fer6l繕㊤S

t函do組説rom壷yosai租To忠od,鱒2/2癌s駕租ね的ny競拙a同調, aZ i血ga心a紅組y崩組ta壷s孔d壷

S狙int 6sszes鈍2 hekt読s 8249 nm al坤te調ett串ivett lovas軸ya tov観akban: Ing地n) megje16揃

Inga。amak. Elad6k国elen。k’hogy az I頑虹a a vi掲縄y be van vezetwe, a g読sadakozdsi pont az

I縄g抽a王l e16亡t亡a闘hatくら.

意嘉。 Sz配球Zめ砂丘s耳NY氾Aず枚OZA尊

王I.i.. Szerz6d6 Felek je且en meg餌apodas alapj鮎egymassa且e16szerz6ddst陣k・ 6:73. §) k6血ek, melynek

a且apjan Ehad6k k6telezetts和v紐ahak arra’hogy a jelefl SZerZ6d6s I工.2. pon坤a社megh為tfrozott

鮎読1ek華s雌se∴eSe淀叫租乙a左白めve亡6 2鱒皿ka皿呼o組b抽Vev駄壇磁I詰問亡bar圧呼彊部

Ing地l VOna宙能義もan租v窮ges ad壷融szer之6d轟a庫皿szef26罷工s之壷me皿甜etこす坤ez6

SZerZ6ddstervezet tarta血a szeint鵬gk説k. Vev6k a jelen szer議d6s al議siva上kdelezetts唾et融ahaak

紺m’hogy a jelen szerz6d6s IIe2. pontjalJan meghat壷ozott feit制ek teljes胱se∴eSet6n az副ad般al, a之

掴・匹ntban r6gzite亡t I呼tl組von症o壷抗急V甜eges addsv轟H szerz6嶺est a jelen s2erZ6(光s I szatnri

flle瞳1e融遊軍語るs描Z6d轟的合Ze亡触a血a s乞er壷盤Iegk6ti辻・

H.2。 Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a v甜eges adasvete止szefZ6d6s megk壷s缶e az alabbi租kb細

論g2壬tet亡felt鏡elek teljesi追es6t k6vet6en k玩elesek‥

-　E融6k bemuta垂k Vev範こ壷sz6re a jelenlegi tulajdo虹ossal k6t6tt蝕dhiva亡a且紐ta且6rkezetett

ad:isv6te虹egszerz6d6sit’jele組le如哩denos nyilatko2a融, arfo工a tinyr6担ogy az副ad6k a jelen固

舌u哩onos壷z6re a teljes v細壷at ne富fi2ett蔀y val脚int azon制亜vatal altal紐ezete亡国enlegj

叫donos王nyhatkezatot (e蝿javir執adott叫ydo虹jo富hozz華抑16 nz幸kozaD hogy Elfld6k jav壷

egymまs k6zt egyen16 1/2工/2-ed ar壷yban, a乞Ingada皿vonatko泰弛an a-minde皿kc,r塩ozast6王

勿/吾で　粗一



軽ve申el結n szerz6d舘紐r6gzitett terhek) mentes坤do紐jog, addsv6亡el jogc血ed bejegyz6sfe

-　則ad6k観jife Vev量k fdsz6‡e aZOn iifet鑓s anami hat6s蜜altal ki触ott ny航ckozatot’melybe難

h坤ez6sre ke弱az a t轟hogy a jelen寓fulajdonos 6s Elad6k k鎚亡。謎svde16hez az a雌

‡10Z華叫vagy el鏡s飽和og㍍l ne皿亜流毒血・ Tokod N緒承るzs唾もnko皿壷㌍細ho婚細

a jelen szerz6d6s鵬gk6t6s6hez 6s ezen okirato亡a Vev6k res壷e副ad6kねu匿

II.3. Szerz6d6 Felek meg組apod虹ak abban hogy Elad6k a v6gleges addsv6tehi szerz鐙s megk6t鐙hez

sz最s緯s felt6teleke七a jel甜SZerZ6dds al掻s網sz壷rfeott 35 qa血mc6t)哩on kateles megva16sitan王

6s azo虹創sz616 okiratokat Vev6k鵬k細dmi.

王王王。 Ⅴ盈甘藍蓮瓜

I皿　A Szerz純6 Felek az I'1. pontb租n meghat蛍光O亡t I議gat融v純且a壷a rmeg融ntet唖apa融k

megfele16en 6鵬鯛rぜt, aZaZ 6sszesen ha血鵬鎚皿tba龍郷ap坤純me磐・ Szerz6d6 Felek暗itik’

hogy a nevezet七v甜fro組f轟l Vev6k E王ad6k rfesz6re semmilyen jogc血鉦nem kdeles軸zet錆

telうesite料

工[旺　Szerz細怠Felek f6gz哩hogy Vev鎚Elad6k f6szde a jelen szer鎚6s al紐aS訪a吊gyid担e巷osszes孤

500,000㌔t勺aZaZ 6tsz露ze再料的t egy osszegbef売s k6szp壷ben megfize七tek, melynek tedy轟s錘

dsszeg hiinytalan和6亡e16t Elad6k a jehal SZefZ6dds al紐asival kifejezetten ehsmer王即letve nyugt議露

vev命k函el鮒・ Sze仁乞錨s施読亡k6vetぶmunka埋O組Pap N壷m主O中軸nk l義満04捕鮒鰯賄

00織的的0 sza皿丘bankszinl堆a t6rt6n6宛talassa1 6sszesen 750.000rFt, aZaZ h6亡s壷z卸veneZer fdrintot

皿egfizet組i・ Vev6k a jelen szefZ6d6s al議sat k6vet6 munkanapon Do曲調ai Zoltan Otp Ba血al壷I

vez。tett l瑠3425_8267弱73帥0000000 szまm講ankszまml堆a tdrtin6釦ut揖ss乳1 6sszesen 750.000,-Ft,

az舵h轟z壷冶tv。neZef ft通ltOt megfiz純正Szerz6d6 Felek壷gz哩hogy Vev能a jelen peutban

r6gzitett teijes 2。000.000,-Ft, aZ損Z k鈍nilli6観n七ot foglafo jogcim鉦fizettek meg az Elad鑓Iake

szerz6d6 Felek kijelentik, hogy a fogla16 joghatdsiva沌sz融ran vannake A jele虹pont 6s a Ptk vonatkoz6

rendelkezgse主alap輝Szerz6d6 Felek a jelen poflt SZerint meghat壷ozott Es醜ad6k rdsz壷megfizetct亡

2.000.0哩-F亡,盆物2蛙出陣亜d fo瓦n亡o亡fもgl講n北竜壷前転

I⊥I.3.∴Vev6k az蜜y m6g hat±a16kos v6tela壷61 Pap No6mi Otp Ban姐1掘04棚0鵬島7帥脚0脚szam竜

ba虹kszfunl碑a tdrt議細tal&ssa1 6sszese組2.000.000,里azaz蛙t皿皿6 fo壷t加az azt k6vet6

mu諒anapo紐k6teles megfizetni, hogy Vev線画donjOga高fd皿ivat観l坤egyezte. Vev竜k Domaj

Zo舶租O坤B紬k紅組紅組v侍狭tett組7糊25国8雑鴇烏73帥蹴脚0 s荻缶皿止も独ks芝電l堆a融鑓

at調talassa1 6sszesen 2.000.000,-Ft, aZaZ k6亡m亜6鎚intot az-aZt k6vet6 mu組k租napon k6telesek

megfiz軸互hogy Vev6k tu坤donjOgat a f鎚hivatal beiegyezte.

工I工●4. Sze姥6d6 Felek f6gzitik, hogy副ad6k a jelen szefZ6d6s a施露s各val az Ingatl細t a Vev銑birtok紬租ad塵

Azaz a jelen okirat alf轟val az Inga。ant Vev6k birtokb組d鏡me富td彊rit. Szerz6d6 Felek壷gz種

hogy b壷okbavdel七kるvet6en, aZaZ a mai nap亡61 Vev6k viselik az mg狙am te壷i再s s鵜dik a hasz助i串

k壷ves2紳租b轟okb読te脚線Vev鎚e sz細れSz錨Z観る晋elek請盟主哩hogy継親a轟k繰亡terhe也租2

mgatlan has狐鑓t和al kapcsolatos餌a birtokbav録重さfe]merdi6 k6zrizemi軸ak 6s a k6zterhek

meg缶zetdse組ek k6telezetts6ge, melynek megfizet6s6re Elad6k a jelen sze姥6d6s a施まs缶va=s

k6te王e2e亡tSeget V組租lflck. Elad6k egyide悶eg車yelefltik, hogy a k6z。zemi dijak meg血ze巌befi言蛇tve

egy窮az mg租。a胱terhe16 k6zterhek megfizet6s細en semrie皿ti eirna地das租ik n王n。Seilek.

IⅤ. PER, TE龍田R,島S IG岳NYMENTESS丘G

Ⅳ工　E融6k h坤entik担ogy継地ga吐ant az alabbiakhafl r6gz王te亀t tefhek te血e腺

農　Fe塵Megyei Kom紅yhivatal Szckesfeh蓑v鉦M議s竜gyi 6s M巌流aki Biztons忽Hat6s奄a

ha壷ozata alapjan bejegyzett 972 nm te壷I紐e bejegyzett vezet鵠og・

●警護言霊誓諾諾意蕊言霊諾霊y駕篭k霊塁露盤全霊警護

Ⅴ組al準正㊦廃字如nga吐組o王1 20ユ8・重義○Vembe曾30・ nap輝g租乞inga也a王ふm綜杷塩i蜜虹租k meg宣謝る

亀

子寸.し、点主事∴「一、〆、
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缶k壷Ⅴ描亡a虹急k皿eg。 A j倍le虹印班†b線量lでもg乞i亡e仁亡亙るteie軸S唾も王之tos観でa磁

心血o細論呼a亡jav壷a 2019・虹OVembe壬30・一瀧a鵜V王sszav融和og王e亡亡蟻船Å

流sz乳癌出端で与e649・800埋, aZa之も亡m亜鈷a亡sz露e卵e組蛙虹c離-nyO王csz急z丘)f王nt.

Ⅳ・2・副a擢哩e哩hogy az工調練庇虹a玩竜ekben r6g衰亡亡a擁n per-,亡ehe扉s唾皿甲en亡eS, aZt a搬

me堆a behaj亡and6 tartozdsok nem terh哩6s nines se虹ki olya皿hamadik szem61y, akinek a jOga Vagy

ngenye a Vev6k minden ko壷to壷t6且merfes坤dons2erZ6s6t akadftyozn4 vagy kizirfldr Ezdrt az

巴融最古elうes主計請s之av如SS奄ot王s v細a正広

Ⅳ。3・ E繭k szavatolnak a垂hogy az I軸annak inga。an-ny血v壷壷ro虹kivrri旺iajdonosa月OgOSuitja,

亜etve igdy血m鑓hamadik szemdy nincsen(e勘az inga。an hamadik szem61yek姐h㌫亡壷vagy

甜ett壷王kass vagyonnak nem rdsze, tOV批az j虹ga虹a mまs szemftyt e16v飽和og nem i距meg・

巴lad6kat kenekszavatoss鉦e曲高z垂hogy az Hnga虹on nem talalhat6 e坤we, Vagy efasva veszalyes

anyag, Vagy bamrdyen olyan anyag, mely a Vev6k szamfua je王ent6s t6bbletk61ts6get okoz. Elad6k, aZ

垂範s王s之a勘乞a中温a壷七a工ende壷te額γ鳥eretein be坤og鍋V盆亡O譲o亡v拙亜壷巧hogy az
I輪gata穐be軍亡het6 §s ott a Vev6k紬a吊ervezett lovast紺ya megva芯sithat6.

Ⅴ・1. Szerz6d6地ek r6gzitik’hogy a血emyiben Elad6k a jal蝕szerz6d6sben暗壬tett

kdei銘etts6geik地k6sedel軸払e esnek, abban∴aZ∴esetben az ei紐t hatarid6t k6vet6 20.

世szadik) napon Vev蝕jogosul七ak a jden szerz㌫誰st61窺sban e馳ri, mely e且雛s ese蛍

蹴ad6k vala皿enflyi Vevdi軸zetdst 6s me錘z触t 2.的0.000串azaz塩亜6 fo血t fog且a16

視軸〔書証e且esek Vev寄k鵬k viss2a河上etve靴e登竜狂瞳正

Ⅴ.2・ Sz艶6d名∴弛ek r6富zitik’hogy anennyiben-一a Vewi池a jelen szerz鐙sbefl ‡6gzitett

k卸elezettsegeikke王k6sede且e皿be esnek} a軸an雅esetben az e王飽t hat養id6t k6ve亡6 60.

伍atvanadik) napo組aZ Eiad6 jogosu王的k a je且en sze王Z怠d義t61 i壷sban e]産地ri.

Ⅴエふ1. Szerz6d6 Felek meg餌apodnak abban串gy掴叫do壷s融assal kapcso且atosan姑me壷胎k61ts呑t全s

VagyOn誼uh露si 6s f品jdo叩g bejegyz6s王f距cket 6s a szerz6d6sk6tdsi k6lts毎eket a V。V6k vis。聴A

jelen szerz6d6s F細亜融闘t前en6 beny垂亡壷a Vev鎚k6telezetts轟de串alen szefZ蹴shez

kapcso16d6 jogny主latkozatok 6s ok壷tok範idhiva紬d晶eny坤窮val , S elir竜z,鏡v。I Sze厳掻舐

耳。e盤脱癒紀n a青eふe櫨s芝地苗d轟S之e蛇軸網野Ⅴ緑青証T耽糎acs L窪ま生蒔乞sef (王O26 Buda謄亡,

Orsるu亡ca烏2擁・) b嘉霧露k,主事東合師事l租亀租嘉重職a蕗k請意ege軌丁最強CS L紬叩る之se揃靭Ⅴ飽a皿e聖断駕細

k鵡乞6net亀e車急矩e紐§霧e蛇鎚全s租脆竜養知a旺重稀ga華

VI.2・ Vev6k 6s Eiad6k h坤鍋tik,上〕Ogy JOg eS CSelekv鑓pes m為gyar組軸pol雲牽ok言s sze姥6d6sk彊si

蛙pess全g毘se調m土工lem怠ko且掲亡o之養捕縄甜亀eS王k.

VI.3・ Szerz6d6蝕ek k jelentik 6s壷gzitik, hogy az elj請諭gyv6d亡6l a je且e組adasv6teii szerz6d6shez kapcso闘6

ad62aS寮s皿e七鎚zet6si k6telezettsegekee teijes蛙壷taj6ko2tat秦でkap亡ak.

VI・4. S2erZ6d6 Felek tudomdsul veszik言1Ogy aZ e輝o rigyved a 2OO3・誼XV. tw IA p6n2mOSまs

fnege王6z6s6r6]圧ende蹟z読i a王apjin szeni坤a包on。Sit6 okminyai虹6l mえsolatot kesz王tsen 6s azoka† a

J OgSZabf坤a紐meghat左ozottak szerint ny址v壷tar亡sa.

VI.5. SzefZ鐙Felek kiielen。k, hogy ny軸ko融aikat j6l megfonto地ik言s a jel蝕okira亡b組fog融角k

minde放ben塞yle竜ak紺atukhal egyもeha呼6.坤elell。k, hogy jelen okiratot eioIvas亡狂az∴abban

軸altakat k6z6sen, majd nint a転atukkal r血denもen megegyez乳helybenhagy6lag irtife alats amak

e芸子egy P鎚壷y急亡和e亡t徹Aうねi S之e鍛造dきs請yoIc幕gy壷ss租l如上nd鏡Iben megegye26 p創五品Yb餓

magyar flyelven k6sz蘭t.

容〇日
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工NGATしÅN ADÅsⅥ抽EL宣SZ盟RZ6D畠s

e騰s之e「之6d会$ 1銘盃m蹟me騰軸韻e

ameiy脆吐e庫七egy毒s狸6l,

Pap N読輪i (sz融etdsi n毎he王y 6s id6: Pap No(drni, Budapest, 1982・1224., an扉neve: Takまcs Gabrie哩

Szem勧Sz壷: 2-82臓24-2599, Ad6azonosまt6 j壷8423601072阜akcin: 2529 Annav6勘Gesztenye fasor 6.),

且ni組亀El隷遭〔; l,

皿壷壷s乞亡ぶl,

Dom壷Zoltin (sz轟et紅n和hely ds id6: Domai Zol亡壷Budapes串976.05.07., anyj急fleVe: Kerkuska Vero組ika,

Szemdyi Szam:巨760507-4230, Ad6azonos壬t6 jel: 839938瑠9, Lakc血: 2529 Amav61gy, Gesz七enye fasor 6.),

m王虹七島l租忠も2

h紅mad壷s耕名1,

Verhas Adriem (szt主let6si n尋hely 6s追6: Budapes七, 1978証・11・,狙yja鵬Ve: Sipos Ågnes, Szem6fyi Szam‥ 2-

781111-4599, Ad6azo組os王t6 jek 840856鈍37, Lakc血: 201neudakalasz M鎚P鏡er u 21/b), mint Vev筑

組egye杜氏z工6ユタ

Sza拙Zsolt (sz副etdsi n毎hely ds id6: Szab6 Zsol亀, Budapes串974 06 10, an玩a peve: N組h細Ir6n’Szem糾y

Sz云m: 1-740610-6997うAd6azonosit6 jeIt 83924147(埠Lakcin: 2086 Tinnye Rozm紺mg utca 4.), mint Vev寄2

Vev6 (Vev6k 6s Elad6k a tov禍biakb組egytit亡: Szerz6d6 Felek) k6z6tt alu址t胸yen 6s id6ben az a園ebiakb雑

f6szletezett Felt6telek szerint.

旺　Az E且addk kijelentik’hogy eg垂s k6zt egyen16 #1/錆d tulajd誼hanyadban kiz撞lag:〕S

t職Iajdo抽0$ai a Tokod, 2652/2　虹sz alatt抽yi轟壷tarto紙, aZ ingatlan-nyiivin七a虹as adata王sze舶t

6sszesen 2 hekt左6s 8249 nm alapte壷le垂kivet=ovasta虹ya tov細biakban: Ingatlan) megje161d諭

I鱒gat血nak. Elad6k車胆entik, hogy az mga軸虹ra a vi址組y be van vezetve, a g露csatlakozまs王pont az

Ingatl組e16tt ta闘hat6.

II. SzERZ場D亙SH NYIIÅTKOZAT

H.1〇・ Sze絶寄d6 felek r6gz±tik, ho筈y a jeぬ隠meg乱lapodds alap串紐剛ad6k efad婦k, Vev5k pedig

egym壷k6補egyen16 1/2田1/2細ed tu坤do組i h紅yadba組megVds細oljak az Iele pontb紬壷szletese慣

k6rtil缶u Ingatlant9 A jelen sa錐Z6dds kit灘jed az In艶ti紬競ftokjog鉦a 6s a tuiajdonjog mi虹de紐

e富y蜜も壷szj㊦富のSf南撞y証盆e

工重量. Ⅴ怠苫田LÅR

HI工　A Szeri‘蓬d宙Felek az I.1. po虹tban me産Ia読ozott IngatIan v6tel壷at a megtekintett餌apotnak

megfele16en 6.000.000,-Ft, aZaZ brutt6 ha血i]皿　forintba組紬a車雌k meg・ Szerz6d6 Felek壷gzitik,

hogy a nevezett v釦e塩on無期Vev6k Elad6k壷sz料e s脚mdye組jogcim料nem k6teles kifizet6st

亡elうes呈亡e壷

拙2. Szerz6d6 Felek壷gz王t車hogy Vev6k剛rd6k r6sz読e16szerz6d6s al為pjin m缶r 2.000.000,-Ft, a2aZ

違抽混在丘光正七〇とm筈g魚猟的ek,縄鳴意ynek壷ny玩副a揖)k a je鼻的S左e蛇雀d全s a随各論va王王s mege着ぶs誼誌・

Szerz6d6 Felek壷gz鈍k, hogy Vev6k a jelen pontb組壷g癌et亡teljes 2.000oOOO,-F亀, aZaZ k全tm蝿6

fori虹tot fogla16 jogc王m6租魚zettek meg az Elad6knak. Szerz6d6 Felek az igy megfizetett 2.000.000,-Ft,

蓄音千言へ/、一　士　　　　i
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azaz k6tm亜6 fi rin七6sszeget a耽k証85.鮒) bekezd三se alapjin fogla塩ak min6s主亡jk‘ SzefZ6d6 Felek

軽Ie王l昧hogy a fもgl坤ogh講s料al珪sz繭n va脚線k・

III.3. Vev6k az igy m毎h壷lckos vetelirb6服p No壷i O坤B紬k l17糊4珊0685粗脚O脚O sz飽rd

banksz観車軸融肩紐名証tal壷1 6ss乞ese虹2・000・000苗観2蛙亡m鵬無血ot為之為之t k掘る

皿unk分組apo詰る亡eles皿eg龍e直h呼Vev怠k叫don頑t講皿Ⅴ謝be曲轟Vev敬かo青的王

z①ま融のやEan胱1一曲v髄e鮒亀朋342服毎7錨73…000脚0壷m竜b急nksz嵐輝t6請16

宛talassa1 6sszesen 2.000.000苗azaz k6m亜6 fori虹tot az azt k6vet6 m膿皿k組apOn軸eふesek

megfizemi, hogy Vev6k坤donjogat a fdidhiv租tal bejegyez亡e.

工V. PER, TEHER再S IG丘NYM瑠NTESS屯G

Ⅳ工]眈d6k軸elenck, h喋y az I組gat繭az alabbiakban壷gzitett terhek te壷e股

. Fe癌Megyei K脚inyhivatal Sz蝕es鮎6rvari M鐙srigyi 6s蝿szaki Biztons毎Hat続gr

hat壷oz細alapjin bejegyzett 972 nm te壷iet鷺坤egyzett vezet軸og・

. E融6k aE Ingatlan Tokod Nagyk6zs6g Onkominyzatavai k6亡6tt講sv錆証szerz6ddssel

szefeZt錠meg az Ingatlant・ A nevezett szerz鎚essel az O虹kominyza亡e塩a 6s az蹴ad6k

v組alt組, hogy az Ingatlanon 2018. november 30. napjdig a2 ingatlan壷ve塩aga鋤k megfele16

funk。i6七　va16sitanak meg。 A jelen pentban r6gzまtett k6telezetts6g biztosit:読縄　a2

①nko壬m壷yzat jav壷2019. nove皿ber 30. napjdig visszavas組dsi jog lett kikd面e・ A

visszav読rl誌上缶5.649.800,-F七” aZaZ 6tm皿6-ha七sz露negyven亜eflCeZef-nyOIcszaz forint・ Az

Ingatan亡tefhe虹Tokod Nagyk6zs6g ㊦flk軸血yza亡a Ja壷a 20服nove皿bef 30言iap輝g

bej egy狙亡扉ss之aV論議s車g・

rv.2.副ad6k kijel鮒。k, hogy az Ingatla紐a fendekben壷gzまtett alapjful Per辛eher一声s ig紅ymentes, aZt ad6k

m6dj壷behaj亡and6 tartozasok ne劃terhehk詳s nincs se壷i olyan hamadik szem糾y akinek a joga vagy

lgenye a Vev名k minden ko繭ozdst61 me{lteS tulajdonszerz6s6t akaddyozna, Vagy ki壷壷・ E壷亡az

且lad6k teljes k6壷szavatoss繕ot is v拙alnak.

工V.3. E闘6k szavatohak az6壇hogy az Ingadannak ingadan-nyiivant紺t壷on憾vr班tul坤mosa言OgOSu哩a,

鵬tve iginy再em描harma弛szem61y ni虹csen(華), aZ ingatl線n hamadik szemdyekkel h壷ast壷i v租gy

6lett壷si k626s vagyom負k nem rdsz巳, tOV細ba飽lnga血n地mas szenftyt e16v請鎚si jog nem illet meg.

巴lad6kat keH6kszavatoss繕tefhe血az6担hogy az Iflgatlanon nem ta捻出at6 e止ejtve, Vagy e塩va vesz61yes

a組yag, Vagy b壷rilye虹olyan anyag, mely a Vev6k sz差m壷a jele組t6s tdeble醐亡s6get okoz.副ad6k’aZ

6pi亡6si sza闘yzat,∴融a皿int a蹴ndez6si terv keretein b調jogszav租toss細t v組alnak az6r亡, hogy az

Inga融be争thet6 6s o七t a Vev6k餌al tervezet亡lovastanya megva1誼血at6o

V。 BIRずOKBAADÅs

Ⅴ.王 Szerz6d6 Fel車meg餌apo血産abba虹, hogy a biftOkb純dまs id6pon垂a teljes v鏡e塩meg免zetes壷ek a

napja. A birtokb急adasf61 Szerz6d6 Felek jegyz6k6虹yvet vesznek f塊, melyben壷g班k a birtokbaadis

亡全ny窮地tve a組売電壷k細論亡・

Ⅴ.2. Vev6k瞳jelentik, hogy az ingatl組t megtekintett6k, 6s azt abban az餌apotban veszik meg, mint ahogya皿

az a mai napon is餌A ke雌kszavatoss蜜az副ad6kat te血eli・

Ⅴ・3.　Szerz6d6 Felek r6g壷ik, hogy birtokbav6telt k6vet6en Vev6k viselik az mgatlan te血eit, 6s szedik a

has狙ait, a艶rveszdiy a birtokb盆v6te胆a Vev6kre s毒血紅Sze姥6d6 Felekあgz誼k’hogy az Elad6kat

terheli az ingr血n hasa組at看val kapcsolatosa縄しa bictokbavetehg fdme壷16 k6zrizemi c陶k 6s a k6zt証ek

meg魚zet6schek k6telezetts台ge, melynek meg免zet6s6fe Elad6k a jelen szerz6d6s al経論val is

k6teleze鵬6get v組alnak.敵ad6k egyidej撒eg k坤en吃h。gy a k6z巌em王dijak me富魚zet読ben言組etve

egy6b, aZ ingada組t terhe16 k轟terhek meg宜zet6s6ben semminem董e止naradゑsaik nincs孤ek.

Ⅴ・4. Vev6k k6telezettseget v拙al虹ak a蹄a, hogy a虹r亡okba 16peset k討et6帖. m孔pon bc皿a k鎚もze血

m紅66r猿nev竜虹e盃at㌫読nak e雌壷st megin(勘a・

?
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VエロSz圏RZ患D畠ss乞田G畠S

V工。1・ Szerze撞　Felek　壷gz允ik, hogy zLmemyiben Elad6k a jel鈍　szerze蛍sben　壷gzf闘

k6te王ezetts唾eikkel kdse観elemb⇔　eSnek, abba櫨雅　esetben az e蛤血hat証d6t k6vet6　20.

年uszad蛇) napon Vev誌jogosul七亀k a jelen s鶴虻Z鎚dst鏡鐙sba楓轟皿ni.

VI.2. Szerz6d5　Felek　壷gz徹, hogy amemyib鍋臆∴a Vev鮎‥　a jelefl SZefZ6d6sbefl rOgZite亀t

k巌elezetts6geikkel k6sedelembe∴eSnek,壷b弧　az∴eSeぬ孤aZ el飽t hat証d6t k6veと6　60.

qatv組adik) napon az配ad6k jogosult急k a jele縄SZe地鑓ds仁61鐙sもan e胎ll正

VH。 TuLAJ輪0NSZERZ岳SI NYILATKOZAT

V耳I告　別為ddk a jelen s雑脇銃胎$ a囲曾義元Ⅴ貌細e甜ide固馨g闘鍋鍋壷s藻駕aVOnh損軸鴨急n事犯z坤庫調塩ukat

adjak ahhoz, hogy Vev6k tul急申onjoga, egym謙k6zt egyen15 1/2調1/2置ed aranyban, add料del

jogcfmc皿　Tokod Nagyk6料e蜜　Onkorminyz細　jav証a　2019.的vemもer　30. bejegyzett

Viss物v森組恭i香o籍a互te曹蛙e主事e組, a乞i盤蜜ailan回紐yi霊v㌫-融章盃sba beうegyz蛍池e ke調や組.

VI重工。 ZÅRくらR丑ND丑L擦圏芝丘S蕗K

VIⅡ.1. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hQgy a tulajdon壷z拙読sal kapcsolatosa虹fe止ne壷16 k融ts窪et 6s

vagy。壷truh議si 6s ndajdonjog bejegyz請出e亡鈷et 6s a szerz還d6sk6t6si k61ts6geket a Vev6k vise聴A

jelen szerz6d6s F61dhivatalna吊故tc議beny中震a a Vev蝕k6tele架tts6ge, de a jelen szer26d6shez

kapcso16d6 jognyhatkozatok 6s okiratok蝕dhiva亡ali ben壇t家宣va1 6s e血t6z6s料el Sze盤6d6 Felck

k6z爺se組a jelen sze盤6d6§亡SZe蛍e$Zt楢i鴫yvedet: dt. T理kacs L露z16 J巌sef (1026 Budapest, Ors6

utca 52-54.) b書zz枇i11etve hatalma物ak meg・ D賞品kac8 Lasz16 J6zsef鴫yved a me富b脇st

k6szお請e青嶋el繰言de組sze曾z紬宅s裁蛸壷お品va且融も邸恩袖

Ⅴエ貰I‘2・ Vev6k 6s Elad6k虹jelentik, hogy JOg eS CSelekv6k6pes magyar狙租mpolg壷ok, 6s szerz6d6sk6t6si

蛇管ess毎嵐s弧虹竜鈍講ko甘塩0露s揖網引請合Sik・

VIユ王。3・ Sz蹄Z6d6制ek勘elentik 6s f6gzitik, hogy az eij続載gyv6dt6l a酉al ad壷vdeeh szefZ6d6shez k呼cso16d6

ed6z養i膏s皿et錠免zet6si k6telezet亡s毎ekre teljes鼠e請t華koztatast kap亡ak.

VIⅡ.4. Szerz6d6 Felek tudom缶sul veszik, hogy az elj缶6竜gyved a 2003. 6vi XV・ tV. IA p6nzmosas

竺ge16z6s6r6埴endelkez読i alapjin szem坤azonos互t6 okminya血61 mfrolatot k6szまtsen 6s azokat a

j OgSZab紐yban meghat壷ozottak szerint nyilvint紺ts為・

VⅢI.5. Sze姥鑓6 Felek車elendk, hogy nyhatkozataikat輝megfontolt缶k, 6s a jelen okiratb細し　fogla庇ak

mindenbe組もgyleti akaratukkal egybehangz6. Ki申entik, hogy jelen okiratot eloIvast之もaz abban

fog拙takat k6z6se組, majd min七akaratuk軸mindenbe組megegyez6t, helybe組hagy6lag企七紋a弦, 6s amak

egyregy p61d壷yat鉦wett窪A jeうen s鯉z6d6s nyoIc egym養sal mindeflben鵬gegyez6 p61d壷yban

ma邸a‥ly劇ven k毒s乞品

四国園田題墨星
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