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INGATLAN-CSERESZERZŐDÉS 

amely létrejött 

egyrészről Alsóőrs Község Önkormányzata (székhelye: 8226 Alsóőrs, Endrődi Sándor utca 49., 

törzskönyvi azonosító száma: 734015; KSH száma: 15734013-8411-321-19; nyilvántartja: 

Magyar Államkincstár; adószáma: 15734013-2-19; képviseli: Hebling Zsolt polgármester) mint 

cserélő fél; a továbbiakban: Földtulajdonos; 

 

másrészről STYLUS Ingatlanfejlesztő Kft. (székhelye: 1056 Budapest, Belgrád rakpart 2., III/4.; 

adószáma: 25529047-2-41; cégjegyzékszáma: 01-09-280419; statisztikai számjel: 255290047-

4110-113-01; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; képviseli: Dobrosi Zsolt 

önálló képviseletre jogosult ügyvezető)  mint cserélő fél; a továbbiakban: Beruházó; 

 

Földtulajdonos és Beruházó külön említve a továbbiakban: Fél, együttesen említve: Felek vagy 

Szerződő Felek között. 

I. ELŐZMÉNYEK 

1. Földtulajdonos 2015. szeptember 15. napjáig tartó beadási határidővel pályázati felhívást 

tett közzé a „71-es főút melletti önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadása” címmel, 

aminek felhívás szerinti célja Alsóőrs Község Önkormányzatának tulajdonát képező 256/7 

valamint 256/8. helyrajzi számú ingatlanok (a továbbiakban: Telekingatlanok) 

egyfordulós pályázati úton történő bérbeadása és az eddig kihasználatlan, de a település 

egyik legértékesebb területének hasznosítása volt úgy, hogy az ingatlanokon olyan 

előnyös fejlesztéseket, beruházásokat végezzenek, amely tovább növelik a település 

turisztikai és egyéb vonzerejét. A pályázaton Beruházó jogelődje érvényes és nyertes 

ajánlatot adott be a Földtulajdonos részére, így a Felek 2015. december 28. napján 

megkötötték a bérleti szerződést, amely szerződésbe a Beruházó 2016. május 9. napján 

kelt szerződésmódosítással lépett be (a továbbiakban: Bérleti Szerződés). 

2. A Felek az 1. pont szerint egyezően tényként rögzítik, hogy a Bérleti Szerződés alapján a 

Beruházó bérleti jogviszony keretében jogszerűen használja a Telekingatlanokat. A 

Bérleti Szerződés 7. és 8. pontjai alapján a Bérleti Szerződés célja, hogy a Beruházó 

pályázati felhívásban tett ajánlata szerint az Telekingatlanokat hasznosítsa és fejlessze, 

akként, hogy ott közösségi piacot, kereskedelmi és információs központot létesítsen, 

parkolót üzemeltessen, közösségi- és lakó ingatlanokat létesítsen. 

3. Alsóőrs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. december 12. napján 

megtartott ülésén elfogadta a 220/2019. (XII. 12.) számú önkormányzati határozatot, 

amely jelen szerződés 1. számú elválaszthatatlan melléklete(a továbbiakban: 

Önkormányzati Határozat). Az Önkormányzati Határozat1. pontjában a Földtulajdonos 

képviselő-testülete megadta hozzájárulását a jelen szerződés szerinti felépítmények 

építéséhez, továbbá az Önkormányzati Határozat 2. pontja meghatározta, hogy 
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aTelekingatlanok, mint földrészlet tulajdonjogának ellenértéke a Telekingatlanokon 

felépítendő 4 (négy) darab, a jelen szerződésben részletezett, az „A” ház földszintjén 

található lakás és 4 (négy) darab parkolóhely. 

 

4. Felek a fentiekre tekintettel megállapodnak abban, hogy a Telekingatlan és a rajtuk 

felépítésre kerülő jelen szerződésben meghatározott ingatlanok tulajdonjogát elcserélik. 

 

II. A CSEREÜGYLET 

 

5. Felek rögzítik, hogy Földtulajdonosnak 1/1 arányban tulajdonát képezik a Veszprém 

Megyei KormányhivatalFöldhivatali Főosztályamint földhivatal által nyilvántartott 

Alsóőrs Belterület 256/7. helyrajzi szám alatt nyilvántartott 9061 nm alapterületű „kivett, 

beépítetlen terület”, illetve az Alsóőrs Belterület 256/8. helyrajzi szám alatt nyilvántartott 

4379 nm alapterületű „kivett parkoló” megnevezésű ingatlanok; a továbbiakban együtt 

említve: Telekingatlanok.  

 

6. A Felek rögzítik, hogy a csereügylet bejegyzését követően Beruházó a Telekingatlanokon 

a Nagy Építésziroda (2092 Budakeszi, Gyöngyvirág utca 26.) által 2020. október 28. 

napján készített, a jelen Szerződés2. számú elválaszthatatlan mellékletét képező 

koncepciótervvel összhangban, azokon az építési engedélyezés miatt szükséges esetleges 

változtatásokkal együtt építési beruházást valósít meg. A beruházás során emelt épületek 

tartalmazni fogják az alábbi lakás rendeltetésű kertkapcsolatos ingatlanokat  és a hozzájuk 

tartozó négy parkolóhelyet a tervek szerint „A” jelű épület földszintjén a 3. számú 

mellékletben meghatározott műszaki tartalommal: 

a) 1. lakás 82,81 nm + 15,9 nm terasz balatoni tájolás; 

b) 2. lakás 75,99 nm +13,31 nm terasz balatoni tájolás; 

c) 3. lakás 36,88 nm + 10,52 nm terasz balatoni tájolás; 

d) 4. lakás 36,88 nm hegy felőli tájolás (a jelen pont szerinti ingatlanok a 

továbbiakban: Lakásingatlanok). 

 

7. Földtulajdonos jelen csereszerződés aláírásával kijelenti, hogy a Telekingatlanok 

tulajdonjogát a Lakásingatlanok tulajdonjogára Beruházóval elcseréli.Beruházó 

jelen csereszerződés aláírásával kijelenti, hogy a Lakásingatlanok tulajdonjogát a 

Telekingatlanok tulajdonjogával elcseréli. 

 

8. A Felek az általuk elcserélt ingatlanok értékét Zsiga Györgyné igazságügyi 

ingatlanforgalmi szakértő (nyilvántartási száma: 6204) 2021. április 27. napján kelt 

értékbecslése szerint az alábbiak szerint határozzák meg: 

A Földtulajdonos tulajdonában álló Alsóőrs Belterület 256/7. helyrajzi számú 

ingatlanésazAlsóőrs Belterület 256/8. helyrajzi számú ingatlan együttes értéke nettó 
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120.000.000 (százhúszmillió)Forint, azazbruttó 152.400.000 Forint (százötvenkettőmillió-

négyszázezer) forint, a bruttó érték magában foglalja a szerződéskötéskor hatályos ÁFA 

összegét. 

 

A Felek megállapítják, hogy Zsiga Györgyné igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő 

értékbecslése meghatározta, hogy a Lakásingatlanok piaci négyzetméterára 

legalacsonyabb értéken számolva bruttó 700.000 (hétszázezer) forint, aminek 

eredményeként megállapítható, hogy a Lakásingatlanok lakásokat, teraszokat és a 

hozzájuk tartozó parkolókat is a szakértői vélemény szerint figyelembe véve 

mindösszesen a 252,42 m2 figyelembe vett négyzetméter alapján bruttó 176.694.000 

Forint, azaz százhetvenhatmillió-hatszázkilencvennégyezer Forint.A Felek erre tekintettel 

megállapítják, hogy: 

 

 a Szerződés 6. pont a) alpont szerinti lakásingatlan Szerződés szerinti értéke: 

63.532.000 (hatvanhárommillió-ötszázharminckétezer) Forint, ami magában 

foglalja a szerződéskötéskor hatályos ÁFA összegét; 

 a Szerződés 6. pont b) alpont szerinti lakásingatlan Szerződés szerinti értéke: 

57.851.500 (ötvenhétmillió-nyolcszázötvenegyezer-ötszáz) Forint, ami magában 

foglalja a szerződéskötéskor hatályos ÁFA összegét; 

 a Szerződés 6. pont c) alpont szerinti lakásingatlan Szerződés szerinti értéke: 

29.498.000 (huszonkilencmillió-négyszázkilencvennyolcezer) Forint, ami 

magában foglalja a szerződéskötéskor hatályos ÁFA összegét; 

 a Szerződés 6. pont d) alpont szerinti lakásingatlan Szerződés szerinti értéke: 

25.812.500 (huszonötmillió-nyolcszáztizenkétezer-ötszáz) Forint, ami magában 

foglalja a szerződéskötéskor hatályos ÁFA összegét. 

 

9. A Felek a fentiek alapján megállapítják, hogy a Beruházó által Földtulajdonos részére 

átruházott Lakásingatlanok értéke magasabb, azonban Felek egymás 

teljesítésétértékegyezőnek fogadják el, Földtulajdonostnem terheli értékkülönbözet 

megfizetésének kötelezettsége. A Felek a Lakásingatlanok és a Telekingatlanok forgalmi 

értékéről készített szakértői véleményt jelen szerződéshez 4. számú mellékletként 

csatolják. 

 

10. Földtulajdonos a szerződés 24. pontja szerint külön ügyvédi letétbe helyezett okiratba 

foglalt nyilatkozatában feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy 

Beruházó „csere” jogcímén a Veszprém Megyei Kormányhivatal mint földhivatal által 

nyilvántartott Alsóőrs Belterület 256/7. helyrajzi szám alatt nyilvántartott 9061 nm 

alapterületű „kivett, beépítetlen terület”, illetve az Alsóőrs Belterület 256/8. helyrajzi 

szám alatt nyilvántartott 4379 nm alapterületű „kivett parkoló” megnevezésű ingatlanok 

vonatkozásában tulajdonjogát 1/1 arányban az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezze. 
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11. A Felek tudomással bírnak arról, hogy ingatlan tulajdonjogát csak olyan ingatlan 

vonatkozásában lehet bejegyezni, amelyek az ingatlan-nyilvántartásban már feltüntetésre 

került. Ennek ellenére Beruházó már most feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását 

adja ahhoz, hogy Földtulajdonos a 6. pont a), b), c), d) alpontjai szerinti megépítésre 

váróingatlanok esetében tulajdonjogát 1/1 arányban bármilyen további feltétel nélkül 

bejegyeztesse. Beruházó a Lakásingatlanok ingatlan-nyilvántartási feltüntetését követően 

haladéktalanul kiállítja a Földtulajdonos tulajdonjog bejegyzési engedélyeit.  

 

12. Felek megállapítják, hogy a Telekingatlanok a Bérleti Szerződés alapján már most 

Beruházó birtokában vannak. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a 

Telekingatlanok vonatkozásában a Beruházó 1/1 arányú tulajdonjogát bejegyzik, úgy a 

Bérleti Szerződés automatikusan közös megegyezésük alapján megszűnik. A Felek 

megállapodnak azonban abban is, hogy amennyiben a III. fejezet 14. pontja szerinti 

bankgarancia lehívásra kerül, úgyTelektulajdonos a jelen Szerződéstőlebben az esetben 

sem állhat el vagy mondhatja fel(vagy szüntetheti meg bárhogy egyoldalú módon), 

viszont egyösszegű kártérítésként igényelheti a Bérleti Szerződés szerinti bérleti díjnak 

azon részét, ami számára jelen Szerződés hiányában a jelen Szerződés megkötésétől a 

bankgarancia lehívásáig esedékes lett volna. 

 

13. Felek megállapodnak, hogy Beruházó az építési beruházást úgy köteles elvégezni, hogy a 

Földtulajdonos tulajdonjoga a Lakásingatlanok mindegyike esetében2023. június 

30.napjáig bejegyzésre kerüljön és a Beruházó a Lakásingatlanok birtokát 

Földtulajdonosra eddig az időpontig átruházni köteles. A Felek rögzítik, hogy a 

Lakásingatlanok birtokának átvétele csak akkor tagadható meg, ha a 3. számú 

mellékletben foglalt műszaki tartalom lényeges hiányossága a lakás rendeltetésszerű 

használhatóságát korlátozza. 

III. BANKGARANCIA  

 

14. Beruházó a jelen szerződésben vállalt kötelezettsége biztosítékául teljesítési bankgaranciát 

bocsát Földtulajdonos rendelkezésére, amely lehívhatóvá válik, ha Földtulajdonos 

tulajdonjoga a jelen szerződés II. fejezetének 6. pontjában foglalt Lakásingatlanok 

vonatkozásában a II. fejezet 13. pontjában meghatározott határidőig, azaz 2023. június 30. 

napjáig nem kerül bejegyzésre. A Felek megállapodnak, hogy a bankgarancia 

Földtulajdonos számára akkor szerződésszerű, ha: 

a) annak lehívhatósága 2023. augusztus 30.napjáig terjed 164.400.000 Forint, azaz 

százhatvannégymillió-négyszázezer forint összegben; 

b) a Földtulajdonos mint kedvezményezett egyértelműen megjelölésre kerül; 

c) az igénybejelentéstől számított 5 banki napon belül elérhető; 
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d) a garantőr bank feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, 

hogy a Földtulajdonos első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata 

nélkülfizetést teljesít, amennyiben a Bank címére küldött írásbeli felszólításukban 

úgy nyilatkoznak, hogy a követelt összeg azért vállalt esedékessé, mert a jelen 

szerződésben megfogalmazott bármely feltétel nem teljesült. 

15. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés nem tartozik a 2013. évi XXXIV. törvény hatálya 

alá. A Felek megállapodnak, hogy figyelemmel arra, hogy bármely bank kizárólag 

hatályos szerződés alapján nyújt bankgaranciát, a bankgarancia levelet Beruházó a jelen 

Szerződés IV. fejezet 17. pontja szerinti jóváhagyást –azaz a szerződés hatályba lépését - 

követő 45. napig bocsátja Földtulajdonos rendelkezésére, a bankgarancia-levél átadása 

feltétele a Beruházó tulajdonjogának bejegyzésének. Amennyiben Beruházó a 

bankgarancia levél átadására vonatkozó határidőt 30 nappal túllépi, úgy Földtulajdonos 

egyoldalú, Beruházónak címzett nyilatkozatával a Beruházó bármilyen kártérítési, 

kártalanítási vagy bármilyen más igénye nélkül jelen szerződéstől elállhat. A Felek 

rögzítik, hogy amennyiben Földtulajdonos a bankgaranciát lehívja, úgy Beruházó a 

Lakásingatlanok tulajdonjoga átruházásának kötelezettsége alól mentesül. 

 

IV. A SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA  

 
16. Földtulajdonos nyilatkozza, hogy számára a Lakásingatlanok tulajdonjoga Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) 

meghatározott feladatainak ellátásához szükségesek, a [*]számú önkormányzati 

képviselőtestületi döntés alapján az alábbiak szerint. Földtulajdonos az ingatlanok 

megszerzésével a Mötv. 6. § b) pontjában meghatározott alapelv szerint a település 

önfenntartó képességét kívánja erősíteni és ennek érdekében hasznosítani erőforrásait. A 

Mötv. 13. § (1) bekezdés 4. és 6. pontjai alapján az egészségügyi alapellátás és az óvodai 

ellátás önkormányzati feladatok. A település számára állandó problémát jelent, hogy azok 

a szakemberek, akik ezen pontok alapján az önkormányzat feladatellátását közvetlenül 

végzik, lakhatás hiányában nem vállalják a munkavégzést. Földtulajdonos jelen Szerződés 

szerinti Lakásingatlanok tulajdonjogát elsődlegesen azért kívánja megszerezni, hogy a 

feladatellátásban közvetlenül részt vevők számára lakhatást biztosítson, továbbá azért, 

hogy növelje az önkormányzati lakásállományt, hogy az bármilyen szükséges helyzetben 

rendelkezésre álljon. 

 

17. A Felek rögzítik, hogy a Mötv. 108/A. § (1) bekezdés c) pontja alapján a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (1) bekezdése 

szerinti versenyeztetés mellőzhető. A Mötv. 108/A. § (2) bekezdése alapján ugyanakkor 

az illetékes megyei kormányhivatal dönt a jelen szerződés szerinti csereügylet 

jóváhagyásáról. Földtulajdonos vállalja, hogy a polgármester útján jelen szerződés 
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aláírását követő 8 napon belül kezdeményezi a jelen csereügylet jóváhagyását célzó 

eljárást a 126/2015. (V. 27) Korm. Rend. rendelkezéseinek megfelelően. 

V. SZAVATOSSÁG 

18. Felek szavatosságot vállalnak a jelen szerződés tárgyát képező ingatlanok per-, teher- és 

igénymentességéért, valamint azért, hogy az ingatlanokon harmadik személynek nincs és 

a jövőben sem lesz olyan joga, mely bármely Fél tulajdonszerzését, illetve tulajdonjoga 

gyakorlását korlátozná, akadályozná vagy zavarná.A Felek külön rögzítik, hogy a 

szerződés jogcímére is tekintettel a Nvtv. 14. § (2) bekezdése nem alkalmazandó. A Felek 

rögzítik, hogy a Telekingatlanok tulajdoni lapjait a szerződéskötés napján lekérték és azt 

jelen szerződés 5. számú mellékleteként szerepeltetik.A Felek képviselői rendelkeznek 

mindenfajta felhatalmazással arra, hogy a jelen Szerződést érvényesen aláírják. 

Földtulajdonos képviseletében eljáró polgármester rendelkezik testületi felhatalmazással 

jelen Szerződés aláírására, mivel az ingatlanok vonatkozásában megkötendő Szerződés 

megkötéséhez Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az [*] számú 

önkormányzati határozatával hozzájárult, s felhatalmazta a polgármestert Szerződés 

aláírására.  

19. A Felek kijelentik, hogy nincsenek korlátozva a szerződéskötési képességében. Beruházó 

kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett, jogszerűen működő gazdasági társaság (jogi 

személy). Beruházó kéri az eljáró földhivatalt, hogy az Inytv. 37. § (3a) és (3b) bekezdései 

alapján cégkivonatát és az eljáró ügyvezető aláírás-mintáját a cégnyilvántartásból 

elektronikus úton szerezze meg. Földtulajdonos kijelenti, hogy a Mötv. szerinti 

önkormányzat (jogi személy).A Földtulajdonos szavatolja, hogy a jelen Szerződés 

teljesítésével kapcsolatosan valamennyi hatósági vagy más engedéllyel, jóváhagyással 

rendelkezik, illetve ezeket szükség szerint megszerzi. 

20. Beruházó kijelenti, hogy azNvtv. 3. § 1. pont b) alpontja alapján átlátható szervezetnek 

minősül. Földtulajdonos kijelenti, hogy az Nvtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

átlátható szervezetnek minősül.  

21. A Felek kijelentik, hogy az ingatlanokkal kapcsolatosan tájékoztatási kötelezettségüknek 

maradéktalanul eleget tettek, így különösen valamennyi műszaki természetű kérdésről, 

valamint használati kérdésről kielégítően tájékoztatták egymást, és minden, az Ingatlanok 

rendeltetésszerű használatával kapcsolatos, rendelkezésükre álló iratot egymás részére 

átadtak, bemutattak.  

VI. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

22. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés a Kormányhivatal IV. fejezet 17. 

pontja szerinti jóváhagyás véglegessé válásának napjával lép hatályba. A Felek rögzítik, 

hogy a jelen Szerződést kiegészíteni, módosítani, megszüntetni csak valamennyi Fél 
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hozzájárulásával és ügyvédi ellenjegyzéssel, írásban lehet, tekintettel az Inytv. 32. § (3) 

bekezdésében foglaltakra.  

23. Felek a szerződés aláírásával meghatalmazzák a Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai 

Ügyvédi Irodát(székhely: 1052 Budapest, Váci utca 24.; ügyintéző ügyvéd: Dr. Ghira 

Márton; KASZ: 36060682), hogy őket a csereszerződésingatlan-nyilvántartási 

bejegyzéséhez szükséges eljárásokban a földhivatal és más hatóságok előtt teljes jogkörrel 

képviselje. Az ellenjegyzéssel a meghatalmazott ügyvéd a meghatalmazást elfogadja. Az 

eljáró ügyvéd tájékoztatja a Feleket hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII tv. („Pmt.”), illetve a Magyar 

Ügyvédi Kamara pénzmosási szabályzata alapján azonosítási kötelezettség terheli Felek 

adatai vonatkozásában. Az azonosítás Felek adatszolgáltatásán és a bemutatott 

személyazonosság igazolására alkalmas okiratok alapján történik a Pmt. szabályai szerint. 

A Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy az eljáró ügyvéd a személyigazolványukról és 

lakcímkártyájukról, valamint a belföldi jogi személy azonosításához szükséges iratokról 

fénymásolatot készítsen, és adataikat kezelje, de kizárólag a jelen Szerződéssel 

összefüggésben, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 

szóló törvényi rendelkezések szerint. Felek kijelentik, hogy az eljáró ügyvéd fenti 

azonosítási kötelezettségének eleget tett. Az eljáró ügyvéd jelen szerződés 

ellenjegyzésével a meghatalmazást elfogadja.Szerződő Felek kijelentik, hogy a jogügylet-

biztonsági ellenőrzéshez hozzájárulnak. Ellenjegyző ügyvéd a meghatalmazást az 

ellenjegyzéssel elfogadja. A Felek jelen Szerződést tényvázlatként fogadják el. 

24. Felek megállapodnak összhangban a III. fejezet 15. pontjában foglaltakkal, hogy a 

jogügylet ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére (Beruházó tulajdonjogának bejegyzésére) 

csak a bankgarancia birtokában kerülhet sor. Földtulajdonos nyilatkozik, hogy Beruházó 

jogosult jelen csereszerződést tulajdonjog bejegyzési kérelemmel benyújtani az illetékes 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályára azzal, hogy Felek az 

ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. 47/a. § (1) bekezdés b) pontja alapján 

kérik az eljárás függőben tartását a Földtulajdonos által a bejegyzési engedély beadására 

meghatározott, de legfeljebb jelen okirat ingatlanügyi hatósági benyújtásától számított 6 

hónapos határidő elteltéig.A Felek megállapodnak, hogy a Telekingatlanok 

tulajdonjogának bejegyzéséhez szükséges bejegyzési engedélyt Földtulajdonos 6 eredeti 

példányban letétbe helyezi aKelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Irodánál 

(székhely: 1052 Budapest, Váci utca 24.; ügyintéző ügyvéd: Dr. Ghira Márton; KASZ: 

36060682), azzal, hogy a letétbe vett bejegyzési engedélyeket letéteményes ügyvéd 

akkorköteles benyújtani a földhivatal részére, amennyiben a Beruházó ajelen szerződés 

15. pontja szerinti bankgarancia levelet Földtulajdonos részére átadta. Földtulajdonos a 

bankgarancia-levél átvételéről köteles ellenjegyző ügyvédet két munkanapon belül a 

marton.ghira@kelemen-lawfirm.hu e-mail címre megküldött elektronikus levélben 

tájékoztatni. Amennyiben ezen határidőt Földtulajdonos elmulasztja, úgy Beruházó is 

jogosult igazolni a bankgarancia-levél eredeti példányának és a Földtulajdonos átvételét 

mailto:marton.ghira@kelemen-lawfirm.hu
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igazoló okirat eredeti példányának okiratszerkesztő ügyvéd részére történő bemutatásával 

a bankgarancia nyújtásának teljesítését, ami alapján ellenjegyző ügyvéd a földhivatalba a 

tulajdonjog bejegyzési engedélyeket benyújtja. A Felek tudomásul veszik, hogy a letétbe 

helyezett bejegyzési engedélyeket a jelen ponttól eltérő módon csak a Felek közös írásos 

kérelmére adja ki, vagy helyezi jogvita esetén bírói letétbe. A Felek rögzítik, hogy jelen 

pont az ellenjegyző ügyvéddel, mint letéteményes ügyvéddel kötött letéti szerződésnek 

minősül, azzal, hogy arra a letétre vonatkozó további jogszabályokat alkalmazni kell és az 

ellenjegyző ügyvéd a letétkezelést ingyenesen vállalja.  

25. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésből eredő esetleges jogvitáikat békés 

úton rendezik, és csak végső esetben fordulnak bírósághoz. Ebben az esetben Felek az 

ingatlan fekvése szerint illetékes Veszprémi Törvényszék illetékességét kötik ki. 

Beruházó tudomásul veszi, hogy a Telektulajdonossal kötött szerződések esetén az 

információs önrendelkezési jogról és az információbiztonságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény rendelkezései a közzététel és az adatvédelem körében kötelezőek, annak betartása 

érdekében a Beruházó közreműködik. 

26. A Szerződésben szereplő minden olyan rendelkezés, amely érvénytelen, semmisnek 

tekintendő az érvénytelen rendelkezés vonatkozásában, azonban ez nem teszi 

érvénytelenné a jelen Szerződés egészét. A Szerződés az érvénytelen rendelkezés 

kivételével továbbra is érvényben marad, kivéve, ha nyilvánvaló, hogy Felek a Szerződést 

enélkül a rendelkezés nélkül nem kötötték volna meg. A Felek megállapodnak abban, 

hogy az érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesítik, amelynek jogi 

kihatásai a legközelebb állnak a Felek eredeti szándékához. 

27. Valamennyi, a jelen Szerződés alapján küldendő értesítés, megkeresés, hozzájárulás vagy 

egyéb értesítés írásban küldendő a Felek képviselője által cégszerűen aláírt formában. 

28. A Felek az alábbi kapcsolattartókat jelölik ki. 

A Földtulajdonos részéről: 

Név:Hebling Zsolt polgármester 

Postai cím:8226 Alsóőrs, Endrődi Sándor utca 

E-mail cím: polgarmester@alsoors.hu 

 

A Beruházó részéről: 

Név:Dobrosi Zsolt ügyvezető 

Postai cím:1056 Budapest, Belgrád rakpart 2. 

E-mail cím: dobrosi.zsolt@stylus.hu 

 

29. A kapcsolattartók személyében bekövetkezett változásokat a Felek kötelesek a másik 

Féllel 3 (három) napon belül közölni. 

30. A jelen Szerződést a Felek annak elolvasása és megértése után, mint szerződéses 

akaratukban mindenben megegyezőt, jóváhagyólag ügyvédi ellenjegyzés mellett saját 

kezűleg 10 eredeti példányban írják alá. 
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Alsóőrs, 2021. április [*] 
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Pénzügyi szempontból ellenjegyzem: 

Alsóőrs, 2021. április [*] 

 

 

Készítettem és ellenjegyzem Alsóőrsön, 2021. április [*] napján 

Dr. Ghira Márton ügyvéd 

Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda 

1052 Budapest, Váci utca 24. szám 

Budapest, 2021. április [*] 

KASZ-szám: 36060682 
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Mellékletek: 

1. számú melléklet: Az Önkormányzati Határozat 

2. számú melléklet: A megvalósuló építési beruházás koncepcióterve (a koncepcióterv 

elektronikus formájában teljes) 

3. számú melléklet: A Lakásingatlanok műszaki tartalma 

4. számú melléklet: A Telekingatlanokés a Lakásingatlanok forgalmi értékét meghatározó 

szakértői vélemény. 

5. számú melléklet: A Telekingatlanok szerződéskötés napján lekért tulajdoni lapjai 

 


