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CSERÉVEL VEGYES TELEKALAKÍTÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhelye: 9241 
Jánossomorja, Szabadság utca 39., törzskönyvi azonosító száma (PIR): 727936, adószáma: 
15727938-2-08, statisztikai számjele: 15727938-8411-321-08, Államháztartási egyedi 
azonosító (ÁHTI): 737533, képviselője: Lőrincz György polgármester), mint Eladó, 
másrészről a MIRAPLAST Termelési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhelye: 9241 Jánossomorja, Vásártér utca 8., Cg.08-09-004552, statisztikai számjele: 
11138673-2229-113-08 , adószáma: 11138673-2-08, képv.: Kempf Ákos cégvezető), mint 
Cserepartner I. , 
harmadrészről az SFS Group Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9241 
Jánossomorja, Vásár tér 18., Cg.08-09-002795, statisztikai számjele: 11121828-2229-113-08, 
adószáma: 11121828-2-08, képv.: Andreas Giesel és Pénzes László ügyvezetők), mint 
Cserepartner II., 
- továbbiakban együtt: Felek- között az alulírt helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 

1.) Felek rögzítik, hogy Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2.-nél 
bejegyzett és a Jánossomorja belterület 1422/1 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett 
közterület megnevezésű, 7552 m2 alapterületű, természetben 9241 Jánossomorja, 
Névnélküli tér 1422/1. hrsz. alatt -„felülvizsgálat alatt”- található belterületi ingatlan. 
 
Felek rögzítik, hogy ezen ingatlan tulajdoni lapján az alábbi terhek, tények és 
jogosultságok kerültek bejegyzésre: 

• I/3. szám alatt a 35431/2001.07.16. számú bejegyző határozattal a 
Jánossomorja belterület 1429/24. hrsz.-t illető vezeték szolgalmi jog – 
elektromos légvezeték. 

• III/3. szám alatt a 33206/2006.03.27. számú bejegyző határozattal 
Jánossomorja Város Önkormányzata (törzsszám: 15727938, Cím: 9241 
Jánossomorja, Szabadság utca 39.) javára a Köztársasági Elnök 52/2004. /V.25./ 
határozatával Jánossomorja nagyközségének 2003.07.01.-el adományozott 
városi cím feltűntetése. 

• III/4. szám alatt a 35384/2006.05.16. számú bejegyző határozattal villamos 
vezetékjogi engedély becsatolása (eng. szám: VGY-1017/2006.) 

• III/5. szám alatt a 32800/2/2012.03.16. számú bejegyző határozattal az E.ON 
Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (Törzsszám: 10741980, cím: 9027 Győr, 
Kandó Kálmán utca 11-13.) jogosult javára vezetékjog. Engedélyszám: VFGY-
0090/2012, záradékszám: 12/180/2011 Kimle-Jánossomorja (38/0) 20 kV-os 
közcélú hálózat. 
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• III/6. szám alatt a 35491/3/2013.05.30. számú bejegyző határozattal az E.ON 
Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (Törzsszám: 10741980, cím: 9027 Győr, 
Kandó Kálmán utca 11-13.) jogosult javára vezetékjog. Engedélyszám: VFGY-
4826/2012, záradék száma: 936/2012 Tárgy: Jánossomorja 0,4 kV-os közcélú 
hálózat. 

 
2.) Felek rögzítik, hogy Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi a Győr-Moson-

Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2.-nél 
bejegyzett és a Jánossomorja belterület 1429/17 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett út 
megnevezésű, 2357 m2 alapterületű, természetben 9241 Jánossomorja, Vásártér utca 
10-20. szám alatt -„felülvizsgálat alatt”- található belterületi ingatlan. 

 
Felek rögzítik, hogy ezen ingatlan tulajdoni lapján az alábbi terhek, tények és 
jogosultságok kerültek bejegyzésre: 

• I/3. szám alatt a 30449/2001.01.16. számú bejegyző határozattal a 
Jánossomorja belterület 1429/10. hrsz.-t terhelő vízelvezetési szolgalmi jog 
(38494/2/1996.08.14.). 

• III/2. szám alatt a 33206/2006.03.27. számú bejegyző határozattal 
Jánossomorja Város Önkormányzata (törzsszám: 15727938, Cím: 9241 
Jánossomorja, Szabadság utca 39.) javára a Köztársasági Elnök 52/2004. /V.25./ 
határozatával Jánossomorja nagyközségének 2003.07.01.-el adományozott 
városi cím feltűntetése. /II/2 sorszám/ 

• III/3. szám alatt a 32800/2/2012.03.16. számú bejegyző határozattal az E.ON 
Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (Törzsszám: 10741980, cím: 9027 Győr, 
Kandó Kálmán utca 11-13.) jogosult javára vezetékjog. Engedélyszám: VFGY-
0090/2012, záradékszám: 12/180/2011 Kimle-Jánossomorja (38/0) 20 kV-os 
közcélú hálózat. 

 
3.) Felek rögzítik, hogy Cserepartner I. 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi a Győr-

Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2.-
nél bejegyzett és a Jánossomorja belterület 1429/10 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett 
üzem, udvar megnevezésű, 1 ha 660 m2 alapterületű, természetben 9241 
Jánossomorja, Vásártér utca 8. szám alatt található belterületi ingatlan. 
 
Felek rögzítik, hogy ezen ingatlan tulajdoni lapján az alábbi terhek, tények és 
jogosultságok kerültek bejegyzésre: 
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• I/4. szám alatt a 30449/2001.01.16. számú bejegyző határozattal a 
Jánossomorja belterület 1429/12. hrsz.-t illető vízelvezetési szolgalmi jog. 
(38494/2/1996.08.14.) 

• I/5. szám alatt a 30449/2001.01.16. számú bejegyző határozattal a 
Jánossomorja belterület 1429/13. hrsz.-t illető vízelvezetési szolgalmi jog. 
(38494/2/1996.08.14.) 

• I/6. szám alatt a 30449/2001.01.16. számú bejegyző határozattal a 
Jánossomorja belterület 1429/14. hrsz.-t illető vízelvezetési szolgalmi jog. 
(38494/2/1996.08.14.) 

• I/7. szám alatt a 30449/2001.01.16. számú bejegyző határozattal a 
Jánossomorja belterület 1429/16. hrsz.-t illető vízelvezetési szolgalmi jog. 
(38494/2/1996.08.14.) 

• I/9. szám alatt a 30449/2001.01.16. számú bejegyző határozattal a 
Jánossomorja belterület 1429/24. hrsz.-t illető vízelvezetési szolgalmi jog. 
(38239/2000.10.27.) 

• I/10. szám alatt a 30449/2001.01.16. számú bejegyző határozattal a 
Jánossomorja belterület 1429/15. hrsz.-t illető vízelvezetési szolgalmi jog. 
(38494/2/1996.08.14.) 

• I/11. szám alatt a 30449/2001.01.16. számú bejegyző határozattal a 
Jánossomorja belterület 1429/17. hrsz.-t illető vízelvezetési szolgalmi jog. 
(38494/2/1996.08.14.) 

• III/6. szám alatt a 37258/2011.08.26. számú bejegyző határozattal az Oberbank 
AG Magyarországi Fióktelep (Törzsszám: 22353605, Cím: 1062 Budapest, Váci 
úr 1-3.) jogosult javára keretbiztosítéki jelzálogjog 400.000,-Eur, azaz 
négyszázezer EUR erejéig. 1. (első) zálogjogi ranghely. 

• III/7. szám alatt a 32800/2/2012.03.16. számú bejegyző határozattal az E.ON 
Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (Törzsszám: 10741980, cím: 9027 Győr, 
Kandó Kálmán utca 11-13.) jogosult javára vezetékjog. Engedélyszám: VFGY-
0090/2012, záradékszám: 12/180/2011 Kimle-Jánossomorja (38/0) 20 kV-os 
közcélú hálózat. 

• III/10. szám alatt a 36116/2018.07.12. számú bejegyző határozattal az MFB 
Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (Törzsszám: 10644371, Cím: 1051 Budapest, Nádor 
utca 31.) jogosult javára jelzálogjog 144.755.435,-Ft, azaz 
száznegyvennégymillió-hétszázötvenötezer-négyszázharmincöt Ft kölcsöntőke 
és járulékai erejéig. 

• III/11. szám alatt a 36116/2018.07.12. számú bejegyző határozattal az MFB 
Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (Törzsszám: 10644371, Cím: 1051 Budapest, Nádor 



Jánossomorja, 2021. ………….. hó ……...  

 

 

 

     ………………………………… ………………………………… ………………………………… 

Jánossomorja Város Önkormányzata  MIRAPLAST Kft.     SFS Group Hungary Kft. 

Képv.: Lőrincz György polgármester Képv.: Kempf Ákos cégvezető   Képv.: Andreas Giesel ügyvezető és 

 Eladó     Cserpartner I.          Pénzes László ügyvezető 

        Cserepartner II. 

Szerkesztettem és ellenjegyzem: Jánossomorja, 2021. ……………….. hó ……... napján 

 
 

 

   4 

utca 31.) jogosult javára elidegenítési és terhelési tilalom a bejegyzett 
jelzálogjog biztosítására. Utalás: III/10. 

• III/12. szám alatt a 32133/2/2019.03.05. számú bejegyző határozattal az MFB 
Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (Törzsszám: 10644371, Cím: 1051 Budapest, Nádor 
utca 31.) jogosult javára jelzálogjog 21.293.766,-Ft, azaz huszonegymillió-
kettőszázkilencvenháromezer-hétszázhatvanhat Ft kölcsöntőke és járulékai 
erejéig. 

• III/13. szám alatt a 32133/2/2019.03.05. számú bejegyző határozattal az MFB 
Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (Törzsszám: 10644371, Cím: 1051 Budapest, Nádor 
utca 31.) jogosult javára elidegenítési és terhelési tilalom a bejegyzett 
jelzálogjog biztosítására. Utalás: III/12. 

 
4.) Felek rögzítik, hogy Cserepartner II. 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi a Győr-

Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2.-
nél bejegyzett és a Jánossomorja belterület 1429/24 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett 
üzem, udvar megnevezésű, 3 ha 8666 m2 alapterületű, természetben 9241 
Jánossomorja, Vásártér utca 10-25. szám alatt -„felülvizsgálat alatt”- található 
belterületi ingatlan. 
 
Felek rögzítik, hogy ezen ingatlan tulajdoni lapján az alábbi terhek, tények és 
jogosultságok kerültek bejegyzésre: 
 

• I/3. szám alatt a 30449/2001.01.16. számú bejegyző határozattal a 
Jánossomorja belterület 1429/10. hrsz.-t terhelő vízelvezetési szolgalmi jog 
(38239/2000.10.27.). 

• I/4. szám alatt a 35431/2001.07.16. számú bejegyző határozattal a 
Jánossomorja belterület 1422/1 hrsz.-t terhelő vezeték szolgalmi jog. 
Elektromos légvezeték átvezetésére a 71/1998. számú változási vázrajz szerint 
41085/1998.10.08. 

• I/5. szám alatt a 39599/2006.08.16. számú bejegyző határozattal a 
Jánossomorja belterület 1432 hrsz.-t terhelő átjárási szolgalmi jog, mindenkori 
tulajdonosa javára. 

• III/8. szám alatt a 32800/2/2012.03.16. számú bejegyző határozattal az E.ON 
Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (Törzsszám: 10741980, cím: 9027 Győr, 
Kandó Kálmán utca 11-13.) jogosult javára vezetékjog. Engedélyszám: VFGY-
0090/2012, záradékszám: 12/180/2011 Kimle-Jánossomorja (38/0) 20 kV-os 
közcélú hálózat. 
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5.) Az 1-4.) pontokban írt adatokat Felek a Takarnet programból 2021. ……………… hó ……. 
napján lehívott nem hiteles tulajdoni lap- szemle másolatával igazolják, amelyet Felek 
kölcsönösen elfogadnak. Felek a megállapodást annak érdekében kötik meg, hogy az 
ingatlanok határait úgy alakítsák ki, hogy a telekalakítás eredményeként az ingatlanok 
használata a Felek számára zavartalan legyen. 

 
6.) Felek megállapodnak abban, hogy telekalakítás keretében a jelen szerződés 

elválaszthatatlan mellékletét képező záradékolt változási vázrajz, terület kimutatás és 
helyszínrajz szerint ingatlanaik telekhatárait megváltoztatják. 
Felek rögzítik, hogy a telekalakítást egyrészt a Cserepartner I. kezdeményezte, aki 
Jánossomorja belterület 1422/1. hrsz. alatti ingatlannal kapcsolatos telekhatár 
rendezést szorgalmazta, másrészt az Eladó kezdeményezte a Jánossomorja belterület 
1429/17. hrsz. alatt ingatlan bejáratának és nyomvonalának szélesítése érdekében. 
Ezzel összefüggésben Jánossomorja Város Önkormányzatának (Eladó) képviselő-
testülete a 61/2020. (VII.08.) Kt. határozatával már döntött arról, hogy a Jánossomorja 
belterület 1422/1. hrsz. alatti ingatan egy részét értékesíteni fogja a Cserepartner I. 
részére 1.000,-Ft/m2 vételáron azzal, hogy az értékesítésre kerülő telekméret a 
településrendezési eszközök módosítását követően határozható meg. Eladó rögzíti, 
hogy a településrendezési eszközök módosítása megtörtént, erre figyelemmel a 
telekalakítás lefolytatásának nincsen akadálya. 
 
A telekalakítás alapján a Jánossomorja belterület 1429/17. hrsz. alatti ingatlanból 
221m2 (terület kimutatás szerint I.) nagyságú terület kerül csatolásra a Jánossomorja 
belterület 1429/10. hrsz. alatti ingatlanba; a Jánossomorja belterület 1429/24. hrsz. 
alatti ingatlanból 230m2 (terület kimutatás szerint II. és VI.) nagyságú terület kerül 
csatolásra a Jánossomorja belterület 1429/17. hrsz. alatti ingatlanba; a Jánossomorja 
belterület 1422/1. hrsz. alatti ingatlanból 422m2 (terület kimutatás szerint III.) 
nagyságú terület kerül csatolásra a Jánossomorja belterület 1429/10. hrsz. alatti 
ingatlanba; a Jánossomorja belterület 1429/10. hrsz. alatti ingatlanból 129m2 (terület 
kimutatás szerint IV.) nagyságú terület kerül csatolásra a Jánossomorja belterület 
1429/17. hrsz. alatti ingatlanba; a Jánossomorja belterület 1422/1. hrsz. alatti 
ingatlanból 217m2 (terület kimutatás szerint V.) nagyságú terület kerül csatolásra a 
Jánossomorja belterület 1429/17. hrsz. alatti ingatlanba; a Jánossomorja belterület 
1422/1. hrsz. alatti ingatlanból 230m2 (terület kimutatás szerint VII.) nagyságú terület 
kerül csatolásra a Jánossomorja belterület 1429/24. hrsz. alatti ingatlanba. 

 
A telekalakítás keretében, telekhatár rendezésével ezen ingatlanok területe az alábbiak 
szerint változik meg: 
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Telekalakítás előtti állapot:   Telekalakítás utáni állapot: 
 

Jánossomorja 1422/1. hrsz. 7552 m2 Jánossomorja 1422/1. hrsz. 6900 m2 
kivett közterület    kivett közterület 
 
Jánossomorja 1429/10. hrsz. 1ha 660 m2      Jánossomorja 1429/10. hrsz. 1ha 1174 m2 
kivett üzem, udvar    kivett üzem, udvar    
 
Jánossomorja 1429/17. hrsz. 2357 m2 Jánossomorja 1429/17. hrsz. 2495 m2 
kivett út     kivett út    
 
Jánossomorja 1429/24. hrsz. 3 ha 8666 m2 Jánossomorja 1429/24. hrsz. 3ha 8666 m2 
kivett üzem, udvar    kivett üzem, udvar    
 

7.) Felek rögzítik, hogy a MÉRNÖKGEO Kft. (9153 Öttevény, Akác u. 2., készítő: Mihály 
Roland) által 4-164/2021. munkaszám alatt M=1:1000 arányban készített, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. 
által ……../2021. számon 2021. …………… hó …... napján záradékolt változási vázrajz 
szerint a Jánossomorja 1422/1., 1429/10.,  1429/17., 1429/24. hrsz. alatti földrészletek 
telekalakítása tárgyában az alábbi pontok szerinti megállapodást kötik, melynek 
engedélyezése és annak ingatlan-nyilvántartási átvezetése iránt kérelmet nyújtanak be 
a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalhoz. 
 

8.)  
8.1. Eladó és Cserepartner II. megállapodnak abban, hogy a Jánossomorja belterület 

1429/24. hrsz. alatti ingatlanból a változási vázrajzon (csatolt terület kimutatáson II.) 
jelölt 200 m2 nagyságú terület és a változási vázrajzon (csatolt terület kimutatáson VI.) 
jelölt 30 m2 nagyságú terület a Jánossomorja belterület 1429/17. hrsz. alatti 
ingatlanhoz kerül csatolásra, míg a Jánossomorja belterület 1422/1. hrsz. alatti 
ingatlanból a változási vázrajzon (csatolt terület kimutatáson VII.) jelölt 230 m2 
nagyságú terület a Jánossomorja belterület 1429/24. hrsz. alatti ingatlanhoz kerül 
csatolásra. 
Erre figyelemmel Eladó és Cserepartner II. egymással elcserélik a Cserepartner II-.nek 
a Jánossomorja belterület 1429/24. hrsz. alatti ingatlan változási vázrajzon (csatolt 
terület kimutatáson II.) jelölt 200 m2 nagyságú területe 1/1 arányú kizárólagos 
tulajdoni hányadát és a változási vázrajzon (csatolt terület kimutatáson VI.) jelölt 200 
m2 nagyságú területe 1/1 arányú kizárólagos tulajdoni hányadát, valamint az Eladónak 
a Jánossomorja belterület 1422/1. hrsz. alatti ingatlan változási vázrajzon (csatolt 
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terület kimutatáson VII.) jelölt 230 m2 nagyságú területe 1/1 arányú kizárólagos 
tulajdoni hányadát. 
A csere eredményeként a Jánossomorja belterület 1429/24. hrsz. alatti ingatlan 
alapterülete változatlan, 3 ha 8666m2 nagyságú marad, a Jánossomorja belterület 
1429/17. hrsz. alatti ingatlan alapterülete 230 m2 nagyságú területtel növekszik, míg a 
Jánossomorja belterület 1422/1. hrsz. alatti ingatlan alapterülete 230 m2 nagyságú 
területtel csökken. 

8.2. Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a 2021. ………………. hó …….. napján ……………….. szám alatt záradékolt 
változási vázrajz, terület kimutatás és telekalakítási helyszínrajz alapján a 8.1.) pontban 
megjelöltek szerint, a változási vázrajzon (csatolt terület kimutatáson VII.) jelölt 230 m2 
terület a Jánossomorja belterület 1422/1. hrsz.-ú ingatlanból a Cserepartner II. 1/1 
arányú kizárólagos tulajdonaként a Jánossomorja belterület 1429/24. hrsz. alatti 
ingatlanhoz csere és telekalakítás (telekhatár rendezés) jogcímén az ingatlan-
nyilvántartásba átvezetésre és bejegyzésre kerüljön. 
Cserepartner II. jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 2021. ………………. hó …….. napján ……………….. szám 
alatt záradékolt változási vázrajz, terület kimutatás és telekalakítási helyszínrajz alapján 
a 8.1.) pontban megjelöltek szerint, a változási vázrajzon (csatolt terület kimutatáson 
II.) jelölt 200 m2 terület a Jánossomorja belterület 1429/24. hrsz.-ú ingatlanból az 
Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonaként a Jánossomorja belterület 1429/17. hrsz. 
alatti ingatlanhoz csere és telekalakítás (telekhatár rendezés) jogcímén az ingatlan-
nyilvántartásba átvezetésre és bejegyzésre kerüljön. 
Cserepartner II. jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 2021. ………………. hó …….. napján ……………….. szám 
alatt záradékolt változási vázrajz, terület kimutatás és telekalakítási helyszínrajz alapján 
a 8.1.) pontban megjelöltek szerint, a változási vázrajzon (csatolt terület kimutatáson 
VI.) jelölt 30 m2 terület a Jánossomorja belterület 1429/24. hrsz.-ú ingatlanból az 
Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonaként a Jánossomorja belterület 1429/17. hrsz. 
alatti ingatlanhoz csere és telekalakítás (telekhatár rendezés) jogcímén az ingatlan-
nyilvántartásba átvezetésre és bejegyzésre kerüljön. 

8.3. Eladó és Cserepartner II. megállapodnak abban, hogy a jelen jogügylet 
vonatkozásában egymás között az 1.000,-Ft/m2 összeg figyelembevételével határozzák 
meg a cserével érintett területek forgalmi értékét. Erre figyelemmel Eladó és 
Cserepartner II. megállapodnak abban, hogy a Jánossomorja belterület 1429/24. hrsz. 
alatti ingatlan változási vázrajzon (csatolt terület kimutatáson II.) jelölt 200 m2 
nagyságú területének forgalmi értéke 200.000,-Ft, a Jánossomorja belterület 1422/1. 
hrsz. alatti ingatlan változási vázrajzon (csatolt terület kimutatáson VII.) jelölt 230 m2 
nagyságú területének forgalmi értéke 230.000,-Ft, míg a Jánossomorja belterület 
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1429/24. hrsz. alatti ingatlan változási vázrajzon (csatolt terület kimutatáson VI.) jelölt 
30 m2 nagyságú területének forgalmi értéke 30.000,-Ft. Ez alapján Eladó és 
Cserepartner II. rögzítik, hogy egyik fél sem jut nagyobb vagyoni előnyhöz, a cserével 
érintett területrészek forgalmi értéke egyenlő, így értékkülönbözet megtérítésére nem 
kerül sor az Eladó és Cserepartner II. között. 

8.4. Eladó és Cserepartner II. szavatol a jelen pontban írt területrészek per-, teher- és 
igénymentességéért, valamint teljes körű kártérítési felelősségvállalásuk tudatában 
kijelentik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező ingatlan részeket más, harmadik 
személynek nem idegenítik el, arra harmadik személynek jogosultságokat és 
kötelezettségeket nem engedményeznek. 

8.5. Eladó a Jánossomorja belterület 1422/1. hrsz. alatti ingatlan változási vázrajzon 
(csatolt terület kimutatáson VII.) jelölt 230 m2 nagyságú területét, valamint a 
Cserepartner II. a Jánossomorja belterület 1429/24. hrsz. alatti ingatlan változási 
vázrajzon (csatolt terület kimutatáson II.) jelölt 200 m2 nagyságú területét a jelen 
szerződés aláírásával –longa manu traditioval- adják egymás birtokába.  
Eladó és Cserepartner II. rögzítik, hogy a Jánossomorja belterület 1429/24. hrsz. alatti 
ingatlan változási vázrajzon (csatolt terület kimutatáson VI.) jelölt 30 m2 nagyságú 
területén jelenleg a Cserepartner II. által használt tolóajtós kapubejáró található. Erre 
figyelemmel megállapodnak abban, hogy ezen területrészt Cserepartner II. 2042. 
december hó 31. napjáig –longa manu traditioval- adja az Eladó birtokába. 
Eladó és Cserepartner II. a birtokba adás időpontjától kezdődően viselik az ingatlanok 
jelen pontban írt változásával érintett területrészeinek terheit, szedik hasznait és 
ebben az időpontban száll át a kárveszély viselése is. 

 
9.)  
9.1. Eladó úgy dönt, hogy a Jánossomorja belterület 1422/1. hrsz. alatti ingatlanból a 

változási vázrajzon (csatolt terület kimutatáson V.) jelölt 217 m2 nagyságú területét, 
annak 1/1 arányú kizárólagos tulajdoni hányadát a Jánossomorja belterület 1429/17. 
hrsz. alatti ingatlanhoz csatolja. Ennek eredményeként a Jánossomorja belterület 
1422/1. hrsz. alatti ingatlan alapterülete 217 m2 nagyságú területtel csökken, míg a 
Jánossomorja belterület 1429/17. hrsz. alatti ingatlan alapterülete 217 m2 nagyságú 
területtel növekszik. 

9.2. Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a 2021. ………………. hó …….. napján ……………….. szám alatt záradékolt 
változási vázrajz, terület kimutatás és telekalakítási helyszínrajz alapján a 9.1.) pontban 
megjelöltek szerint a változási vázrajzon (csatolt terület kimutatáson V.) jelölt 217 m2 
terület a Jánossomorja belterület 1422/1. hrsz.-ú ingatlanból az Eladó 1/1 arányú 
kizárólagos tulajdonaként a Jánossomorja belterület 1429/17. hrsz. alatti ingatlanhoz 
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telekalakítás (telekhatár rendezés) jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba átvezetésre és 
bejegyzésre kerüljön. 
 

10.)  
10.1. Eladó és Cserepartner I. megállapodnak abban, hogy a Jánossomorja belterület 

1429/17. hrsz. alatti ingatlanból a változási vázrajzon (csatolt terület kimutatáson I.) 
jelölt 221 m2 nagyságú terület és a Jánossomorja belterület 1422/1. hrsz. alatti 
ingatlanból a változási vázrajzon (csatolt terület kimutatáson III.) jelölt 422 m2 
nagyságú terület a Jánossomorja belterület 1429/10. hrsz. alatti ingatlanhoz kerül 
csatolásra, míg a Jánossomorja belterület 1429/10. hrsz. alatti ingatlanból a változási 
vázrajzon (csatolt terület kimutatáson VI.) jelölt 129 m2 nagyságú terület a 
Jánossomorja belterület 1429/17. hrsz. alatti ingatlanhoz kerül csatolásra. 
Erre figyelemmel Eladó és Cserepartner I. egymással elcserélik az Cserepartner I.-nek 
a Jánossomorja belterület 1429/10. hrsz. alatti ingatlan változási vázrajzon (csatolt 
terület kimutatáson IV.) jelölt 129 m2 nagyságú területe 1/1 arányú kizárólagos 
tulajdoni hányadát, valamint az Eladónak a Jánossomorja belterület 1429/17. hrsz. 
alatti ingatlan változási vázrajzon (csatolt terület kimutatáson I.) jelölt 221 m2 
nagyságú területe 1/1 arányú kizárólagos tulajdoni hányadát és a Jánossomorja 
belterület 1422/1. hrsz alatti ingatlan változási vázrajzon (csatolt terület kimutatáson 
III.) jelölt 422 m2 nagyságú területe 1/1 arányú kizárólagos tulajdoni hányadát. 
A csere eredményeként a Jánossomorja belterület 1429/10. hrsz. alatti ingatlan 
alapterülete 514 m2 nagyságú területtel növekszik, míg a Jánossomorja belterület 
1422/1. hrsz. alatti ingatlan alapterülete 422 m2 nagyságú területtel csökken, míg a 
Jánossomorja belterület 1429/17. hrsz. alatti ingatlan alapterülete 92 m2 nagyságú 
területtel csökken. 

10.2. Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a 2021. ………………. hó …….. napján ……………….. szám alatt záradékolt 
változási vázrajz, terület kimutatás és telekalakítási helyszínrajz alapján a 10.1.) 
pontban megjelöltek szerinti a változási vázrajzon (csatolt terület kimutatáson I.) jelölt 
221 m2 terület a Jánossomorja belterület 1429/17. hrsz.-ú ingatlanból a Cserepartner 
I. 1/1 arányú kizárólagos tulajdonaként a Jánossomorja belterület 1429/10. hrsz. alatti 
ingatlanhoz csere és telekalakítás (telekhatár rendezés) jogcímén az ingatlan-
nyilvántartásba átvezetésre és bejegyzésre kerüljön. 
Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a 2021. ………………. hó …….. napján ……………….. szám alatt záradékolt 
változási vázrajz, terület kimutatás és telekalakítási helyszínrajz alapján a 10.1.) 
pontban megjelöltek szerinti a változási vázrajzon (csatolt terület kimutatáson III.) jelölt 
422 m2 terület a Jánossomorja belterület 1422/1. hrsz.-ú ingatlanból a Cserepartner I. 
1/1 arányú kizárólagos tulajdonaként a Jánossomorja belterület 1429/10. hrsz. alatti 
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ingatlanhoz csere és telekalakítás (telekhatár rendezés) jogcímén az ingatlan-
nyilvántartásba átvezetésre és bejegyzésre kerüljön. 
Cserepartner I. jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy a 2021. ………………. hó …….. napján ……………….. szám alatt záradékolt 
változási vázrajz, terület kimutatás és telekalakítási helyszínrajz alapján a 10.1.) 
pontban megjelöltek szerinti a változási vázrajzon (csatolt terület kimutatáson IV.) 
jelölt 129 m2 terület a Jánossomorja belterület 1429/10. hrsz.-ú ingatlanból az Eladó 
1/1 arányú kizárólagos tulajdonaként a Jánossomorja belterület 1429/17. hrsz. alatti 
ingatlanhoz csere és telekalakítás (telekhatár rendezés) jogcímén az ingatlan-
nyilvántartásba átvezetésre és bejegyzésre kerüljön. 

10.3. Eladó és Cserepartner I. megállapodnak abban, hogy a jelen jogügylet 
vonatkozásában egymás között az 1.000,-Ft/m2 összeg figyelembevételével határozzák 
meg a cserével érintett területek forgalmi értékét. Erre figyelemmel Eladó és 
Cserepartner I. megállapodnak abban, hogy a Jánossomorja belterület 1429/17. hrsz. 
alatti ingatlan változási vázrajzon (csatolt terület kimutatáson I.) jelölt 221 m2 nagyságú 
területének forgalmi értéke 221.000,-Ft, a Jánossomorja belterület 1422/1. hrsz. alatti 
ingatlan változási vázrajzon (csatolt terület kimutatáson III.) jelölt 422 m2 nagyságú 
területének forgalmi értéke 422.000,-Ft, míg a Jánossomorja belterület 1429/10. hrsz. 
alatti ingatlan változási vázrajzon (csatolt terület kimutatáson IV.) jelölt 129 m2 
nagyságú területének forgalmi értéke 129.000,-Ft. Ez alapján Eladó és Cserepartner I. 
rögzítik, hogy a 514.000,-Ft, azaz ötszáztizennégyezer forint összegű értékkülönbözetet 
Cserepartner I. a jelen szerződés szerinti változások ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzéséről szóló határozat jelen okiratot szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd általi 
átvételét követő 15 napon belül utalja át az Eladó ……….. banknál vezetett ………….. 
számú bankszámlájára történő átutalással. 

10.4. Eladó és Cserepartner I. szavatol a jelen pontban írt területrészek per-, teher- és 
igénymentességéért, valamint teljes körű kártérítési felelősségvállalásuk tudatában 
kijelentik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező ingatlan részeket más, harmadik 
személynek nem idegenítik el, arra harmadik személynek jogosultságokat és 
kötelezettségeket nem engedményeznek. 

10.5. Eladó a Jánossomorja belterület 1422/1. hrsz. alatti ingatlan változási vázrajzon 
(csatolt terület kimutatáson III.) jelölt 422 m2 nagyságú területét, valamint a 
Jánossomorja belterület 1429/17. hrsz. alatti ingatlan változási vázrajzon (csatolt 
terület kimutatáson I.) jelölt 221 m2 nagyságú területét, illetőleg Cserepartner I. a 
Jánossomorja belterület 1429/10. hrsz. alatti ingatlan változási vázrajzon (csatolt 
terület kimutatáson IV.) jelölt 129 m2 nagyságú területét a jelen szerződés aláírásával –
longa manu traditioval- adják egymás birtokába.  
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Eladó és Cserepartner I. a birtokba adás időpontjától kezdődően viselik az ingatlanok 
jelen pontban írt változásával érintett területrészeinek terheit, szedik hasznait és 
ebben az időpontban száll át a kárveszély viselése is. 

10.6. Eladó és Cserepartner I. rögzítik, hogy a Jánossomorja belterület 1422/1. hrsz. alatti 
ingatlan változási vázrajzon (csatolt terület kimutatáson III.) jelölt 422 m2 nagyságú 
területének egy részén, félköríves formában aszfaltos rész található, melyet a 
közforgalom útként használ. 
Cserepartner I. vállalja, hogy a Jánossomorja belterület 1422/1. hrsz. alatti ingatlanon 
a közforgalom számára a csatolt terület kimutatáson III. jelölt területész mellett saját 
forrásból, az Eladó által készíttetett útterv és kiviteli terv alapján aszfaltos utat alakít ki 
akkora területrészen, mint amekkora aszfaltos terület a telekalakítás eredményeként a 
Jánossomorja belterület 1429/10. hrsz. alatti ingatlanhoz csatolásra került. Ennek 
nagysága legfeljebb ………………m2 lehet. Eladó és Cserepartner I. rögzítik, hogy a 
Cserepartner I. által kialakítandó új aszfaltos útfelület a már meglévő útszakasszal 
egyező műszaki tartalmú lehet (pl.: szélesség és rétegrend), továbbá vállalása kizárólag 
az aszfaltos felület kialakítására vonatkozik, abba nem tartozik bele az út más részeinek 
kiépítése és kialakítása, így többek között a padka, továbbá a felfestés sem. 
Eladó vállalja, hogy az úttervet és kiviteli tervet a telekalakítás ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzését követő 12 hónapon belül elkészítteti, illetőleg beszerzi annak 
kivitelezéséhez szükséges engedélyeket a Cserepartner I. számára. Amennyiben erre az 
itt írt határidőben nem kerül sor, úgy Cserepartner I. jogosult az őt érintő, jelen pont 
szerinti felületre vonatkozó terv elkészíttetésére és engedélyek beszerzésére. 
Cserepartner I. vállalja, hogy az engedélyek és tervek rendelkezésére állását követően 
intézkedik a jelen pont szerinti, őt érintő aszfaltozás kivitelezése érdekében. 

 
11.) Szerződő felek kijelentik, hogy Eladó külön jogszabály szerint meghatározott jogi 

személy (Önkormányzat), míg Cserepartner I. és Cserepartner II. Magyarországon 
bejegyzett jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok, így ingatlanszerzési és 
elidegenítési képességüket semmi nem korlátozza. Cserepartner I. jelen szerződéshez 
csatolja Kempf Ákos cégvezető közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát. 
 

12.) Felek rögzítik, hogy a jelen okiratban meghatározott telekalakítás eredményeként 
kialakításra kerülő ingatlanokat az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (Törzsszám: 
10741980, cím: 9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) jogosult javára vezetékjoga az 
alábbiak szerint terheli: 
a.) a Jánossomorja belterület 1422/1. hrsz. alatti ingatlan esetében a 

32800/2/2012.06.03. számú határozattal bejegyzett vezetékjog 732m2 nagyságú 
területet érint. (VFGY-0090/2012.). 
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b.) a Jánossomorja belterület 1422/1. hrsz. alatti ingatlan esetében a 
35491/2/2013.05.30. számú határozattal bejegyzett vezetékjog 161m2 nagyságú 
területet érint. (VFGY-4826/2012.). 

c.) a Jánossomorja belterület 1429/10. hrsz. alatti ingatlan esetében a 
32800/2/2012.06.03. számú határozattal bejegyzett vezetékjog 107m2 nagyságú 
területet érint. (VFGY-0090/2012.). 

d.) a Jánossomorja belterület 1429/17. hrsz. alatti ingatlan esetében a 
32800/2/2012.06.03. számú határozattal bejegyzett vezetékjog 150m2 nagyságú 
területet érint. (VFGY-0090/2012.). 

e.) a Jánossomorja belterület 1429/24 hrsz. alatti ingatlan esetében a 
32800/2/2012.06.03. számú határozattal bejegyzett vezetékjog 252m2 nagyságú 
területet érint. (VFGY-0090/2012.). 

 
Felek rögzítik, hogy a jelen okiratban meghatározott telekalakítás eredményeként 
kialakításra kerülő ingatlanokat -az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. jogosultat 
megillető vezetékjogon kívül- a tulajdoni lapokra az 1-4.) pont szerint tények, terhek és 
a jogosultságok változatlan tartalommal illetik és terhelik. 
 

13.) Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás hatályba lépésének a feltétele 
az, hogy a telekalakításhoz az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., mint az 
ingatlanokra bejegyzett vezetékjog jogosultja, valamint  jogosult, valamint az Oberbank 
AG Magyarországi Fióktelep és az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. külön okiratban 
hozzájáruljon. 
 

14.) Felek rögzítik, hogy Jánossomorja Város Önkormányzatának (Eladó) képviselő-testülete 
a jogügylet megkötéséhez hozzájárult, azt a …../2021. (……..) számú K.t határozatával 
jóváhagyta és felhatalmazta Lőrincz György polgármestert a szerződés aláírására. Felek 
rögzítik, hogy Jánossomorja Város Önkormányzatának (Eladó) képviselő-testülete a 
…../2021. (……..) számú K.t határozatával a Jánossomorja belterület 1429/17.hrsz. alatti 
ingatlannak a változási vázrajzon (csatolt terület kimutatáson I.) jelölt 221m2 nagyságú, 
a Jánossomorja belterület 1422/1.hrsz. alatti ingatlannak a változási vázrajzon (csatolt 
terület kimutatáson III.) jelölt 422m2 nagyságú, valamint a változási vázrajzon (csatolt 
terület kimutatáson VII.) jelölt 230m2 nagyságú területe vonatkozásában döntött azok 
forgalomképessé nyilvánításáról. 

 
15.) Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés megkötésével kapcsolatban 

felmerülő ügyvédi költséget, a visszterhes vagyonszerzési illetéket valamint, a 
földhivatali eljárás díját és egyéb költségeket a Cserepartner I. viseli. Felek elismerik, 
hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően az ügyintéző ügyvéd őket az adózás 
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rendjéről szóló 2017. CL. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, valamint 
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. CXVII. törvény vonatkozó rendelkezéseiről, 
valamint a Pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvény rendelkezéseiről teljes körűen tájékoztatta, amelyet megértettek és tudomásul 
vettek. 

 
16.) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az 

irányadóak. 
 

17.) Felek jelen szerződés aláírásával kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy eljáró 
ügyvéd a Felek okiratairól fénymásolatot készítsen és azokban rögzített adataikat az 
szerződéssel együtt kezelje. Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéd tájékoztatását, mely 
szerint az adataikat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kizárólag jelen szerződéshez 
kapcsolódó megbízás, illetve a jogszabályokban meghatározott kötelezettség 
teljesítése érdekében kezelheti. 

 

18.) Felek a jelen szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint a Földhivatal (Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal) előtti eljárásbani képviselettel ………………….. 
(Székhely: ……………….., Kamarai azonosító szám: …………………….) bízzák meg, aki ezen 
megbízást jelen szerződés aláírásával és ellenjegyzésével elfogad. Felek ezen okirat 
aláírásával kijelentik, hogy az okirat tartalma az általunk előadott tényeket mindenre 
kiterjedően, megfelelően tartalmazza, ezért azokat az ügyvédnek adott megbízási 
szerződés tényállási részének tekintik és fogadják el. A jelen okiratot aláírók a 
személyazonosságukat érvényes személyes okmányukkal, Eladó képviseletében aláíró 
polgármester képviseleti jogosultságát megbízólevelének hiteles kiadmányával 
igazolta, amelyek elektronikus úton történő másolásához az okiratok tulajdonosai ezen 
okiraton tett aláírásukkal hozzájárultak. 

 
Jelen okiratot - mely …….. példányban készült - elolvasás és kölcsönös értelmezés, valamint 
ügyvédi megmagyarázás után, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt, 
személyazonosságukat és képviseleti jogosultságukat igazolva saját kezűleg írták alá, mellyel 
igazolják, hogy az okirat egy-egy eredeti példányát átvették. 
 
 
 





kempf
Linie





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KEMPF
ÁKOS ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2021.10.19. 13.49.29


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: KEMPF ÁKOS
Születési hely: SZEGED
Születési dátum: 1980.08.25.
Anyja neve: RÁTH KLÁRA IRÉN


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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