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INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
 

Az adásvételi szerződés a nyertes Ajánlattevő adataival, valamint az ingatlan Kiíró által 
elfogadott vételárával és fennmaradó vételárával értelemszerűen kiegészülve jön létre. 
 
amely létrejött  
 
egyrészről  a Napport Ingatlanhasznosító és Elektronikai Korlátolt Felelősségű 

Társaság "felszámolás alatt" (székhelye: 7771 Palkonya, 019/9., 
cégjegyzékszáma: 02-09-070173, adószáma: 13531247-2-02, statisztikai számjele: 
13531247-7219-113-02, képviseletében eljár: dr. Bényi Szabolcs Tamás 
felszámolóbiztos), mint eladó (a továbbiakban: Eladó),   

 
másrészről  a ……………………………………….……………..………….. (székhelye: 

……………………………, cégjegyzékszáma: …………………, adószáma: 
…………………., statisztikai számjele: …………………….., képviseletében eljár: 
…………..), mint vevő (a továbbiakban: Vevő) 

 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 
 

1. Előzmények 
 
1.1. A Pécsi Törvényszék 7.Fpk.02-14-000423/5. számú, a Cégközlönyben 2015. július 31-én 

közzétett végzésével elrendelte az Eladó felszámolását, felszámolójaként az INTENTIO 
Reorganizációs Kft-t jelölte ki. A felszámolási eljárás a 2006. évi V. törvénnyel módosított, 
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL tv. (a továbbiakban: Cstv.) 
rendelkezései alapján folyik. 

 
1.2. Az Eladó felszámolója a jelen szerződés tárgyát képező, 2.1. és 2.3. pont szerinti 

vagyonelemekre vonatkozóan a Cstv. 49. § (1) bekezdése, valamint 49/A. §-a, továbbá a 
237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet és a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet alapján nyilvános 
pályázati felhívást tett közzé, amely a Cégközlöny 2017. augusztus 10-i számában jelent 
meg. A nyilvános pályázati felhívást követően az Elektronikus Értékesítési Rendszer 
igénybevételével elektronikusan lebonyolított nyilvános pályázat eredményeként a Vevő 
szerezte meg a jogosultságot a jelen szerződés megkötésére és aláírására. 

 
 A jelen szerződés aláírását megelőzően a Vevő igazolta az Eladó felé, hogy a vagyonelemek 

együttes nettó vételárának 1%-a összegű jutalékot az EÉR működtetője részére megfizette. 
 

2. Az adásvétel tárgya 
 
2.1. Jelen szerződés alapján az Eladó eladja, a Vevő pedig megvásárolja az Eladó 1/1 arányú 

kizárólagos tulajdonát képező, a BAMKH Siklósi Járási Hivatal által Villány belterület, 911 
helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 7773 Villány, Ady Endre fasor 911. hrsz. 
alatt található, 999 m2 alapterületű, kivett telephely megjelölésű ingatlant (a továbbiakban: 
ingatlan). 
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2.2. Az ingatlanhoz fűződő jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket a szerződést 
ellenjegyző ügyvéd által a Takarnet Online rendszerről lekért tulajdoni lap másolat tanúsítja. 
A tulajdoni lap II/7. rovatába az Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonjoga bejegyzésre 
került. Az ingatlan tulajdoni lapjára jelzálogjogok, végrehajtási jog, vízvezeték szolgalmi jog, 
valamint vezetékjogok kerültek bejegyzésre. 

 
Tekintettel arra, hogy a Cstv. 38. § (1) bekezdése alapján az ingatlanon fennálló végrehajtási 
jog a felszámolás kezdő időpontjában megszűnt, míg a Cstv. 38. § (4) bekezdése alapján az 
ingatlanon fennálló zálogjog az ingatlan értékesítésével szűnik meg, a Vevő az ingatlan 
tulajdonjogát ezen terhektől mentesen szerzi meg. 

 
2.3. Jelen szerződés alapján Eladó eladja, Vevő pedig megtekintett állapotban megvásárolja az 

Eladó kizárólagos tulajdonát képező, a jelen szerződés 1. számú mellékletében megjelölt, a 
2.1. pont szerinti ingatlanban található (részben beépített) borászati gépeket és eszközöket 
(a továbbiakban: ingóságok). 

 
3. A vételár és kifizetése 

 
3.1. Az ingatlan vételára ………………..……….,- Ft, azaz ………………………………… 

forint..  
   
 Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező ingatlanértékesítés az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján 
mentes az általános forgalmi adó alól, mivel Eladó a 88. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
ingatlanértékesítési tevékenységét nem tette adókötelessé. 
 

 Az ingóságok együttes vételára …………………..,- Ft + …………,- Ft ÁFA, 
mindösszesen bruttó ……………………,- Ft, azaz ……………………………. forint.  

 
  Felek rögzítik, hogy a Vevő az ingóságok vételárából az Eladó részére – az alábbiakra 

tekintettel – a vételár ……………….,- Ft összegének megfizetésére köteles (a 
továbbiakban: vételár). 
 
Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a 
továbbiakban. Áfa törvény) 142. § (1) bekezdés g) pontja alapján az általános forgalmi adót 
Vevő köteles megfizetni figyelemmel arra, hogy az Eladó gazdasági társaság felszámolási 
eljárás hatálya alatt áll. Vevő jelen szerződés aláírásával feltétlen kötelezettséget vállal az 
általános forgalmi adó összegének megfizetésére az állami költségvetés részére. 
 
Eladó és Vevő kijelentik, hogy a 142. §-ban foglalt feltételeknek megfelelnek, azaz 
belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok és nincs olyan az Áfa törvényben szabályozott 
jogállásuk amely alapján tőlük adó fizetése ne lenne követelhető. Mindezek alapján Eladó 
köteles az Áfa törvény 142. §-ának (7) bekezdése alapján olyan számla kibocsátásáról 
gondoskodni, amelyben az áthárított általános forgalmi adó, továbbá az Áfa törvény 83. §-
ában meghatározott százalékérték nem szerepel. 
 
A fentiek alapján az ingatlan és az ingóságok Eladó részére fizetendő nettó vételára 
………………………,- Ft, azaz ……………………………. forint. 
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3.2. A felek rögzítik, hogy a pályázati kiírásban rögzítetten Vevő 2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió 
forint összeget ajánlati biztosíték címén az Eladó javára megfizetett. Felek rögzítik, hogy a 
Vevő által megfizetett ajánlati biztosíték a vételár részét képezi. Amennyiben a jelen 
szerződés a Vevő hibájából meghiúsul, úgy a Vevő az ajánlati biztosítékot elveszíti.  
 
A vételár fennmaradó ……………………,- Ft, azaz ………………………. forint 
összegét a Vevő köteles egy összegben átutalni az INTENTIO Reorganizációs Kft. Kiíró 
Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072507-01372405-00300007 számú bankszámlájára oly 
módon, hogy az legkésőbb a jelen szerződés aláírását követő 30. (harmincadik) napon a 
bankszámlán megjelenjen és az Eladó azzal legkésőbb ezen a napon rendelkezhessen. 

 
3.3. Amennyiben a Vevő a 3.2. pont szerinti fennmaradó vételár megfizetésével késedelembe 

esik, úgy köteles a késedelembe esés minden napja után az Eladó részére a Ptk. szerinti 
késedelmi kamatot megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a felek a teljesített összeget 
először a késedelmi kamatra, majd a tőkére számolják el.  

 
Az Eladó a Vevő 8 napot meghaladó fizetési késedelme esetén jogosult – választása szerint 
– az adásvételi szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni vagy a teljesítésre póthatáridőt 
tűzni. Az Eladó jelen bekezdés szerinti elállása esetén az adásvételi szerződést a Vevő 
hibájából kell meghiúsultnak tekinteni, aki az ajánlati biztosítékot elveszíti.  
 
Az elállási jog akkor is megilleti az Eladót, ha a Vevő a vételárrészlet megfizetési 
kötelezettségének részben tesz eleget; ebben az esetben az elállással egyidejűleg az Eladó 
köteles a már kifizetett vételárrész ajánlati biztosítékot meghaladó összegét a Vevő részére 
maradéktalanul kamatmentesen visszautalni. 
 

4. Birtokátruházás 
 
4.1. Az Eladó az ingatlan, valamint az ingóságok birtokát a teljes vételár kiegyenlítését követő 8 

napon belül köteles a Vevőre átruházni. Felek a birtokátruházáskor közösen 
jegyzőkönyvben rögzítik az ingatlan és az ingóságok átadás-átvételének tényét, valamint a 
közüzemi mérőberendezések állását. 

 
4.2. A birtokátruházástól kezdődően az ingatlannal és az ingóságokkal kapcsolatban felmerülő 

terhek, költségek, egyéb kötelezettségek és a kárveszély, valamint az állagmegóvási és az 
őrzési kötelezettség a Vevőt terheli. A birtokátruházástól kezdődően a Vevő jogosult az 
ingatlant és az ingóságokat használni, hasznosítani, hasznait szedni.  

 
4.3. A Vevő köteles a birtokátruházást követő 15 (tizenöt) napon belül saját költségén a 

közüzemi szolgáltatóknál a tulajdonosváltozást átjegyeztetni. 
 

5. Szavatosság 
 
5.1. Az Eladó kijelenti, hogy harmadik személynek az ingatlannal és az ingóságokkal 

kapcsolatban – a jelen szerződésben, valamint az ingatlan tulajdoni lapján foglaltakon 
túlmenően – nem áll fenn olyan joga, amely a Vevő zavartalan birtoklását, használatát vagy 
tulajdonszerzését akadályozná, korlátozná vagy kizárná. 
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5.2. A Vevő az ingatlant és az ingóságokat a megtekintett és részletesen megismert állapotban 
vásárolja meg. Vevő tisztában van az ingatlan és az ingóságok állapotával, ezzel 
kapcsolatban az Eladó a szükséges tájékoztatást megadta, továbbá arról a Vevő saját 
kockázatára az Eladó állításaitól függetlenül maga is meggyőződött. A felek megállapodnak 
abban, hogy az Eladó kellékszavatosságát az ingatlan és az ingóságok tekintetében egyaránt 
kizárja. 

 
5.3. A Vevő kijelenti, hogy tisztában van az ingatlan jogi és ingatlan-nyilvántartási helyzetével, 

valamint további hasznosíthatóságával (engedélyezési feltételekkel), azokról a Vevő saját 
kockázatára meggyőződött, a szükséges eljárások és egyeztetések lefolytatására a Vevő saját 
költségére és kockázatviselése mellett maga köteles. A Vevő ismerettel bír arról, hogy az 
ingatlan (malomépület) helyi védelem alatt áll. 

 
5.4. Felek rögzítik, hogy az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 

30.) Korm. rendelet rendelkezései alapján az ingatlan tekintetében kötelező energetikai 
tanúsítvány készítése. Eladó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Vevő részére átadja 
az ingatlan energetikai tanúsítványát (azonosító kód: ……………………………..), 
melynek átvételét a Vevő elismeri. 

 
5.5. A felek rögzítik, hogy a jelen adásvételi szerződés érvényességét és a Vevő fizetési 

kötelezettségét nem érinti, ha az Eladó tévedés, elveszés, megsemmisülés vagy rongálódás 
folytán nem tudja az ingóságokat a Vevő részére a megtekintett állapotban teljes körűen 
birtokba adni. Az Eladó a leltárhiányból adódó esetleges eltérésekért felelősségét kizárja. Az 
ingóságokban bekövetkezett, a természetes felhasználáson, értékcsökkenésen és 
megsemmisülésen túlmenően a vételár összegének 10 %-át meghaladó értékcsökkenés 
esetén a Vevő kezdeményezheti az ingóságok 3.1. pont szerinti vételárának csökkentését. 

 
5.6. A Vevő kijelenti, hogy az ingatlanokat és az ingóságokat jelenlegi állapotuk és az azokat 

terhelő kötelezettségek ismeretében kívánja megvenni, továbbá az Eladóval, illetve az 
Eladó felszámolójával szemben sem közvetve, sem közvetlenül semmilyen szavatossági, 
kártérítési, kártalanítási, garanciális vagy egyéb igényt nem érvényesít. Vevő kijelenti, hogy a 
3. pontban foglalt vételárat a jelen szerződésben tett nyilatkozatok, illetve vállalt 
kötelezettségek alapján állapította meg. 

 
6. A tulajdonjog bejegyzése 

 
6.1. Eladó a teljes vételár kifizetésének feltételével hozzájárul ahhoz, hogy Vevő 1/1 arányú 

kizárólagos tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba adásvétel jogcímén bejegyzésre 
kerüljön. Jelen szerződés aláírásával a felek közösen kérik az illetékes járási hivatalt, hogy a 
bejegyzési eljárást a bejegyzési engedély benyújtásáig, legkésőbb azonban a jelen szerződés 
benyújtását követő 6 (hat) hónapig tartsa függőben (Inytv. 47/A. § (1) bek. b) pont). 

 
6.2. Az Eladó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt külön letéti szerződés alapján a 

szerződést ellenjegyző ügyvédnél 5 eredeti példányban letétbe helyezi azon nyilatkozatát, 
melyben feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vevő 1/1 arányú 
kizárólagos tulajdonjoga adásvétel jogcímén a vétel tárgyát képező ingatlanra az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyezésre kerüljön (bejegyzési engedély).  
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6.3. Az ingóságok tekintetében a teljes vételár kifizetéséig az Eladó tulajdonjogát fenntartja. Az 
ingóságok tulajdonjoga a teljes vételár kifizetését követően, a 4.1. pont szerinti jegyzőkönyv 
felvételével egyidejűleg a Vevőre száll át. 

 
7. Vegyes rendelkezések 

 
7.1. A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő vagyonátruházási illeték és ingatlan-

nyilvántartási eljárási díj Vevőt terheli. Felek megállapodása alapján a jelen szerződés 
szerkesztésével és ellenjegyzésével felmerülő, az ingatlan 3.1. pontja szerinti vételárának 2 
(kettő) %-a + ÁFA összegű ügyvédi munkadíj ugyancsak a Vevőt terheli. Vevő az ügyvédi 
munkadíj megfizetésére számla ellenében, a jelen szerződés aláírását követő 15 napon belül 
köteles. 

 
7.2. Vevő kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályok, létesítő okirat és egyéb belső szabályzatok 

alapján rendelkezik a társaság legfőbb szervének hozzájárulásával ahhoz, hogy a vezető 
tisztségviselők a szerződést a cég nevében megkössék. Mindazonáltal a jóváhagyás esetleges 
hiánya jelen szerződés érvényességét nem érinti. 

 
7.3. A jelen szerződés csak írásban módosítható, a szóban vagy ráutaló magatartással történő 

módosítások érvénytelenek. A felek kifejezetten rögzítik, hogy a szerződéssel kapcsolatos 
valamennyi nyilatkozatot ugyancsak írásban kell megtenni. 

 
7.4. Felek kijelentik, hogy a magyar jog szerint Magyarországon bejegyzett és a jogszabályoknak 

megfelelően működő gazdasági társaságok, továbbá ingatlantulajdon-szerzési, illetve 
elidegenítési képességük nincs korlátozva. 

 
7.5. Jelen szerződést a felek megbízásából a Győri és Ribarits Ügyvédi Iroda (1132 Budapest, 

Kresz Géza u. 38., ügyintéző: dr. Ribarits Tamás ügyvéd) szerkesztette és jegyezte ellen az 
alulírott napon. Felek a jelen szerződés aláírásával megbízzák és meghatalmazzák az eljáró 
ügyvédet, hogy a BAMKH Siklósi Járási Hivatal előtt a Vevő tulajdonjogának 
bejegyeztetése, továbbá a bejegyzett zálogjogok és végrehajtási jog törlése érdekében 
eljárjon, őket teljes jogkörben képviselje és nevükben minden szükséges nyilatkozatot 
megtegyen. Jelen szerződés ellenjegyzésével az eljáró ügyvéd a megbízást és 
meghatalmazást elfogadja. 

 
A jelen szerződést, amely 5 (öt) oldalból és 7 (hét) pontból áll, a felek ügyvédi tényvázlatnak is 
tekintik, továbbá elolvasást és kölcsönös értelmezést követően mint akaratunkkal mindenben 
egyezőt minden oldalán jóváhagyólag aláírják. 
 
Budapest, 2017. …………………….. hó ……... nap 
 
 
 
………………………………………….. …………………………………………. 
NAPPORT Kft. „f.a.” Eladó ……………………… Vevő  
képv.: dr. Bényi Szabolcs Tamás felszámolóbiztos képv.: ……………………………… 
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