
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS  

 

 

amely létrejött egyrészről: 

Ildikó Anna szül. Kecskés Anna (aki született: Székesfehérváron, 1977. október hó 01. 

napján, anyja neve: Rimai Anna, 0000 Miháld, Dózsa u. 00. szám alatti lakos, személyi 

száma: 0 000000 0000, adóazonosító jel száma: 0000000000), mint eladó (a továbbiakban: 

eladó) 

 

másrészről: 

Ivanov Ivan szül. Ivanov Ivan (született: Moszkva (Szovjetunió), 1977. február hó 01. 

napján, anyja neve: Ivanova Anna, útlevél száma: 00 0000000, személyi azonosító jellel 

nem rendelkezik, adóazonosító jellel nem rendelkezik, lakik: RU-100000 Moszkva, 

Volzhskij bulvar 00-0/00, Oroszországi Föderáció, orosz állampolgár) és 

Sidorova Nadezda szül. Sidorova Nadezda (született: Moszkva (Szovjetunió), 1975. 

május hó 01. napján, anyja neve: Petrova Liubov, útlevél száma: 00 0000000, személyi 

azonosító jellel nem rendelkezik, adóazonosító jellel nem rendelkezik, lakik: RU-100000 

Moszkva, Bagrickogo ulica 00/0-00, Oroszországi Föderáció, orosz állampolgár), mint 

vevők (a továbbiakban: vevők) között az alulírott helyen és időben, a következő feltételek 

szerint: 

 

1./ Eladó kizárólagos tulajdonát képezi a Nagykanizsa belterület 0000/0/A/0 hrsz. alatt 

felvett, természetben 8800 Nagykanizsa, Teleki utca 00. A lépcsőház 0/0. szám alatt 

található, 00 m
2
 nagyságú, „lakás” megjelölésű ingatlan, melyhez tartozik az alapító 

okiratban meghatározott helyiségek. 

 

 Eladó tulajdonjogát a Nagykanizsai Járási Földhivatal által 2015. március hó 23. napján 

kiállított 00000/00000/0000. számú nem hiteles tulajdoni lap másolattal igazolja, 

melyet jelen okiratot készítő és ellenjegyző ügyvéd kért le a TAKARNET Földhivatali 

Információs Rendszerből.  

 

2./ Eladó eladja, vevők pedig megismert és megtekintett állapotban, de kizárólag 

tehermentesen, kiürített és beköltözhető állapotban vásárolják meg egymás közti 

egyenlő 1/2-1/2 tulajdoni hányadban az 1. pontban részletesen körülírt ingatlant, mint 

lakóingatlant a kölcsönösen kialkudott mindösszesen 0.000.000,- Ft, azaz ............... 

forint vételárért. 

 

3./ Szerződő felek rögzítik, hogy a 2. pontban meghatározott vételárból vevők eladó 

részére jelen adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg megfizet 000.000,- Ft-ot, 

azaz ......................... foglaló címén az eladó kezeihez. Eladó ezen adásvételi szerződés 

aláírásával a 000.000,- Ft-ot, azaz ......................... forint átvételét elismeri. 

 

Szerződő felek megállapodnak, hogy a vételárból fennmaradó 0.000.000,- Ft-ot, azaz 

................................. forintot vevők átutalással teljesítik jelen okiratot készítő és 

ellenjegyző ügyvéd Budapest Bank Rt-nél vezetett alábbi letéti számlájára történő 

átutalással legkésőbb vevők tulajdonszerzését engedélyező kormányhivatali határozat 

kézhezvételétől számított 15 banki napon belül: 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

Ügyvédi Iroda letéti számla 

0000 Szombathely, Ifjusagi u. 00. 

Budapest Bank Rt. (H-0000 Szombathely, Ifjusagi u. 0/A.) 

Swift kód: BUDAHUHB,  

IBAN: HU0000000000000000000000000 

 

Szerződő felek kijelentik, hogy a foglaló jogi természetét ismerik, arról az okiratot 

készítő és ellenjegyző ügyvéd a feleket megfelelő módon tájékoztatta. A vevők által 

átutalt vételárhátralékot letéteményes ügyvéd köteles az eladó által megadott 

00000000-00000000-00000000 számú bankszámlára a letétbe helyezést követő 3 

napon belül átutalni. 

 

4./ Szerződő felek kijelentik, hogy tudomásuk van arról, hogy - figyelemmel a 000/0000. 

(X. 2.) számú Korm. rendelet előírásaira - vevők tulajdonszerzéséhez a Vas Megyei 

Kormányhivatal engedélye szükséges.  

 

5./ Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vas Megyei Kormányhivatal bármely oknál fogva 

nem járul hozzá vevők tulajdonszerzéséhez, úgy felek közt létrejött jelen adásvételi 

szerződés megszűnik, és felek kötelesek az eredeti állapotot helyreállítani. A 

hozzájárulás megtagadását szerződő felek a szerződés meghiúsulása olyan okaként 

tekintik, amelyért egyik fél sem felelős. Az eredeti állapot helyreállítása esetén eladó a 

2. pont szerinti vételárból már megkapott vételárrészt (foglalót) köteles vevők részére 

visszafizetni.  

 

6./ Eladó kijelenti, hogy az ingatlanon az alábbi terhek vannak:   

 

a) III/20. részében a Postabank és Takarékpénztár Rt. (jogutódja: ERSTE Bank 

Hungary Zrt.) jogosult javára 0.000.000,- Ft és járulékai erejéig bejegyzett 

zálogjogot, valamint 

b) III/21. részében a Postabank és Takarékpénztár Rt. (jogutódja: ERSTE Bank 

Hungary Zrt.) jogosult javára elidegenítési és terhelési tilalmat a III/20. részben 

bejegyzett zálogjog biztosítására. 

 

Eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlant saját pénzeszközéből 

tehermentesíti, a hitelt teljes egészében visszafizeti és erről a pénzintézet által kiadott 

igazolást, valamint a jelzálogjog, az elidegenítési és terhelési tilalom törléséről szóló 

nyilatkozatot jelen okiratot készítő ügyvédnek átadja. 

 

Eladó kijelenti, hogy ezt meghaladóan az ingatlan per-, igény- és tehermentes, továbbá 

az ingatlannal kapcsolatosan harmadik személynek semmiféle igénye nincs. 

 

Eladó kijelenti, hogy az ingatlannal kapcsolatban köztartozása, közüzemi tartozása 

nincs. 

 

7./ Eladó ezen adásvételi szerződés és a vételár teljes megfizetését igazoló, a tulajdonjog 

átvezetéséhez hozzájáruló külön eladói nyilatkozat aláírásával feltétlen és 

visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy vevők az 1. pontban megjelölt 

ingatlanra tulajdonjogukat egymás közti egyenlő 1/2-1/2 tulajdoni hányadban „vétel” 

jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztethessék. Eladó ezen szerződés 

aláírásával egyidejűleg jelen okiratot készítő és ellenjegyző ügyvédnél letétbe helyezi a 

tulajdonjog átruházására vonatkozó eladói nyilatkozatát.  
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A tulajdonjog bejegyzését megelőzően eladó hozzájárul ahhoz, hogy vevők kérjék az 

illetékes járási földhivataltól tulajdonjog bejegyzési kérelmüknek függőben tartását a 

vételár teljes megfizetéséig. 

8./ Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy az ingatlan birtokbaadása, birtokjogának 

átruházása legkésőbb a teljes vételár átutalást követőn 15 napon belül történik meg, 

amely naptól vevők húzzák az ingatlan hasznait és viselik annak terheit. Eladó 

kötelezettséget vállal arra, hogy a birtokbaadásig az ingatlan állagát megőrzi, azt 

rendeltetésszerűen használja. A birtokbaadásig az ingatlannal kapcsolatos kárveszélyt 

eladó viseli. A birtokbaadásról, a mérőórák állásáról a felek külön birtokbaadási 

jegyzőkönyvet készítenek. Szerződő felek megállapodnak, hogy a lakásban annak 

megtekintésekor található ingóságokat eladó bent hagyja, azokat vevők tulajdonába 

adja, amelyek ellenértékét vevők az adásvételi szerződésben benne foglaltnak tekintik. 

 

9./ Szerződő felek megállapodnak, hogy ezen adásvételi szerződés megkötésével és a 

tulajdonjog megszerzésével kapcsolatos összes költségeket és illetéket vevők viselik.  

 

10./Vevők kérik a NAV Zala Megyei Adóigazgatóságának Illeték Osztályát, hogy a 

visszterhes vagyonátruházási illeték(-előleg) megfizetéséhez a fizetési meghagyást 

vevők tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követően 

szíveskedjék kibocsátani. 

 

11./Ezen okiratot készítő és ellenjegyző ügyvéd tájékoztatja eladót, hogy a személyi 

jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 62. § (1), (2) és (6) bekezdés b) pont 

5. alpontja alapján jelen jogügyletből származó bevétele mentes a személyi 

jövedelemadó megfizetése alól figyelemmel arra, hogy az ingatlan megszerzése 2003. 

április hó 09. napján történt. 

 

12./Eladó kijelenti, hogy magyar állampolgár, cselekvőképessége kizárva vagy korlátozva 

nincs. Vevők kijelentik, hogy orosz állampolgárok, cselekvőképességük kizárva vagy 

korlátozva nincs. 

 

13./Szerződő felek ezen adásvételi szerződés aláírásával meghatalmazzák az okiratot 

készítő és ellenjegyző dr. Nagy Laszlo ügyvédet (0000 Szombathely, Ifjusagi u. 00.), 

hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlan tulajdonjog változásának bejegyzése 

tárgyában feleket a Nagykanizsai Járási Földhivatal előtt, az ingatlanszerzés 

engedélyezési eljárásban vevőket a Zala Megyei Kormányhivatal, az illetékes NAV 

Zala Megyei Adóigazgatósága előtt, eladót az ERSTE Bank Hungary Rt. Zrt. (jogelőd: 

Postabank és Takarékpénztár Rt.) előtt teljes hatállyal képviselje. 

 

14./Vevők kijelentik, hogy a vonatkozó adó- és illetékjogszabályokról jelen okiratot 

szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd őt tájékoztatta, mely szerint az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. törvény 19. § (1) bekezdése alapján a megvásárolt ingatlan forgalmi 

értékének 4%-a a fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték 

 

15./Felek kijelentik, hogy az okiratszerkesztő ügyvéd előzetesen tájékoztatta a szerződő 

feleket a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében szükséges 

törvénymódosításokról szóló 2007. évi LXIV. törvény szerinti személyazonosság-

ellenőrzés lehetőségéről, céljáról, módjáról és tartalmáról, a közreműködés 

megtagadásának kötelezettségéről, a bejelentési kötelezettségéről és az ellenőrzés során 

megismert adatok kezeléséről. 
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16./Egyéb, itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 

irányadóak. 

 

Ezen adásvételi szerződést a felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag és saját kezűleg aláírták. Vevők 

kijelentik, hogy részükre a szerződés orosz nyelvre szóban lefordításra került, annak 

tartalmát megértették. Felek rögzítik, hogy ezen szerződés egyben ügyvédi tényvázlatnak, 

megbízási szerződésnek és letéti megállapodásnak is minősül. 

 

Szombathely, 2015. március 25. 

 

 

 

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

 Ildikó Anna Ivanov Ivan 
 eladó vevő 

 

 

 

…………………………………………… 

Sidorova Nadezda 
vevő 

 

 

  

Alulírott ügyvéd az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. tv. 27.§ (1) bekezdése alapján 

bizonyítom, hogy ezen okirat a felek kinyilvánított akaratának és a jogszabályoknak 

megfelel, és az okiratban megjelölt felek az okiratot előttem írták alá. 

Ellenjegyzem: 

Szombathely, 2015. március 25. 

 

 

         dr. Nagy Laszlo 

             ügyvéd 


