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INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

(a továbbiakban: „Szerződés”) amely létrejött 
egyrészről

Dévaványa Város Önkormányzata (székhely: 
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.; adószáma: 
15725321-2-04, statisztikai számjel: 15725321- 
8411-321-04, képviseli Valánszki Róbert 
polgármester) mint eladó;

(a továbbiakban együttesen “Eladó”)

másrészről

Pannon Antenna Investments Kft. (a Fővárosi 
Törvényszék által Cg. 01-09-293393 
cégjegyzékszám alatt bejegyezve; székhely: 1068 
Budapest, Benczúr utca 47.; adószám: 25866223- 
4-42, statisztikai számjel: 25866223-6820-113- 
01) képviseletében eljár Ferencz Sándor 
ügyvezető, mint vevő (a továbbiakban együttesen 
“Vevő”)

REÁL ESTATE SALE AND PURCHASE 
AGREEMENT

(hereinafter referred to as „Agreement”) that had 
been concluded between on one hand

Dévaványa Város Önkormányzata (address: 
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.; tax no: 
15725321-2-04, statistical code: 15725321-8411- 
321-04, represented by Valánszki Róbert mayor) 
as seller;

(hereinafter referred to as “Seller”) 

on tlie other hand

Pannon Antenna Investments Kft (registered 
by the Municipal Court of Company Registry 
under no. Cg. 01-09- 293393; registered seat: 
1068 Budapest, Benczúr utca 47.; tax number: 
25866223-4-42, statistical code: 25866223-6820- 
113-01) represented by: Ferencz Sándor 
managing director, as purchaser (hereinafter 
referred to as “Purchaser”)

(Eladók és Vevő a továbbiakban együttesen, mint 
“Szerződő Felek” vagy „Felek”)

között az alulírott helyen és napon az alábbi 
feltételek mellett:

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

(Sellers and Purchaser together hereinafter 
referred to as “Contracting Parties” or 
“Parties”)

on the day and piacé given below under the 
following conditions:

I. SUBJECT OF THE AGREEMENT

1. Az Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát 
képezi az adásvétel tárgya, a 
Gyomaendrődi Járási Hivatal 
Földhivatali^jQsztályánál a Dévaványa, 
külterület. 01634/10 helyrajzi számon 
nyilvántartásba vett, 153 m2 négyzetméter

1. The Seller is the owner in 1/1 proportion of 
the reál estate registered at the
Gyomaendrőd District Office Land 
Registry Department under lót no. 
01634/10 at Dévaványa as ‘non-agricultural 
rádió tower and road’. and consisting of 153
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alapterületű „kivett torony és út” 
megnevezésű ingatlan (a továbbiakban: 
„Ingatlan”).

A Szerződő Felek rögzítik, hogy az Eladó 
Ingatlanra vonatkozó 1/1 arányú kizárólagos 
tulajdonjoga az Ingatlanról beszerzett 
tulajdoni lap másolat alapján a 33199- 
3/2003.06.02. számú földhivatali 
bejegyzéssel nyert bejegyzést.

Felek megállapítják, hogy a hatályos 
jogszabályok alapján a Magyar Államot 
elővásárlási jog illette meg, azonban az Eladó 
megkeresésére a Magyar Állam nem kívánta 
elővásárlási jogát gyakorolni.

Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy Eladó 
és a Vodafone Magyarország Zrt. 
(székhely: 1096 Budapest, Lechner Ödön 
fasor 6.) között, 2002. május 31. napján 
bérleti szerződés jött létre az Ingatlanon 
található bázis állomás vonatkozásában 
(továbbiakban „Bérleti Szerződés”). A 
Bérleti Szerződésből eredő, esedékes bérleti 
díj, valamint járulékai (kamatai) jogcímén 
keletkező követeléseket a jelen Szerződés 
aláírásával a Vevő megszerzi. A jelen 
adásvételről az Eladó, köteles írásban 
értesíteni a kötelezettet a jelen Szerződés 1. 
sz. mellékleteként csatolt értesítés-minta 
felhasználásával. Az Eladó kijelenti, hogy a 
Bérleti Szerződéssel kapcsolatos valamennyi 
értesítési kötelezettségének eleget tett, és a 
Vevőt a Bérleti Szerződéssel kapcsolatos 
minden szükséges információról tájékoztatta. 2

square meter (herein after referred to as 
“Property”).

The Parties hereby State that, based on the 
copy of the property sheet on the Property 
obtained, the ownership of the Seller in 1/1 
proportion is registered by the Land Registry 
Resolutions No. 33199-3/2003.06.02.

The parties State that the Hungárián State was 
entitled to a pre-emption right under the 
legislation in force, bút the Hungárián State 
did nőt wish to exercise its pre-emption right 
at the request of the Seller.

The Parties hereby State that Seller entered 
intő a lease agreement (Appendix 1.) with 
Vodafone Magyarország Zrt. (seat: 1096 
Budapest, Lechner Ödön fasor 6.) on May 31, 
2002 in respect of base station on the 
Property that is the subject of this Agreement 
(hereinafter „Lease Agreement”). By signing 
the present Agreement, each and every claim 
emerging towards the lessor under the legal 
title of rent írom the Lease Agreement is 
hereby obtained by the Purchaser. The 
Seller shall be obliged to notify the obligor of 
the present sale and purchase in writing by 
using the notification template attached 
hereto in Appendix 1. The Seller declares, 
that he complied with all notice providing 
obligations in connection with the Lease 
Agreement and that he provided all necessary 
information to the Purchaser in connection 
with the Lease Agreement.

2. Az Eladó szavatol azért, hogy az 1. pontban 
körülírt Ingatlan per-, teher- és igénymentes, 
valamint azért, hogy harmadik személynek 
nincs olyan joga, amely a Vevő

2. The Seller warrants that there are no claims, 
lawsuits or arbitration proceedings, liens, 
encumbrances, easement, and no third Party 
has any right that encumbers the Property
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korlátozásmentes tulajdonszerzését továbbá 
az Ingatlan birtokbavételét és használatát 
korlátozná vagy kizárná, kivéve a Bérleti 
Szerződést. Az Eladó ezen kívül szavatol 
azért, hogy a jelen Szerződés aláírását 
megelőzően nem kötött és azt követően sem 
fog olyan szerződést vagy bármely más 
megállapodást kötni, amely a jelen 
Szerződés 1. pontjában meghatározott 
Ingatlanra vonatkozik, kivéve a Bérleti 
Szerződést. Az Eladó szavatosságot vállal 
azért is, hogy az Ingatlannak nincs 
semmilyen általa ismert rejtett hibája.

Felek megállapodnak, hogy a Vevő 
tulajdonjogának jogerős bejegyzéséig 
végrehajtási jog(ok) nem kerülhetnek 
bejegyzésre az Ingatlanra.

determined in point 1. of the present 
Agreement and that would limit the acquisition 
and occupation of the Property by the 
Purchaser, except the Lease Agreement. The 
Seller alsó warrants that prior to the execution 
of the present Agreement, it had nőt concluded 
any agreement in connection to the Property 
and they will nőt do so thereafter, except the 
Lease Agreement.
The Seller alsó warrants that it is nőt aware of 
any hidden default of the Property.

The Parties agree no enforcement right(s) will 
be registered on the Property until the 
registration of the Purchaser’s ownership is 
final.

3. A Vevő az Ingatlant megtekintette, 
részleteiben megvizsgálta, annak műszaki 
állapotát ismeri. Az Ingatlant az általa ismert, 
megtekintett és rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban, valamennyi törvényes 
tartozékaival együtt veszi meg.

3. The Purchaser has inspected, examined the 
Property in its entirety, and he is aware of its 
technical conditions. The Purchaser purchases 
the Property in the condition known and 
inspected by him, appropriate fór the intended 
use, together with all its legal accessories.

4. Az Eladó eladja, a Vevő 1/1 arányban 
megveszi az Ingatlant a Dévaványa Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete 130/2019. 
(V.16.) Dv. Kt. számú határozatával 
jóváhagyott vételárért, amely 5.500.000,- Ft +
1.485.000,- ÁFA (azaz ötmillió-ötszázezer 
forint plusz egymillió-
négyszáznyolcvanötezer forint ÁFA), 
összesen 6.985.000,- Ft (hatmillió- 
kilencszáznyolcvanötezer forint)
(továbbiakban “Vételár”).

4. The Seller sells and the Purchaser purchases 
the Property 1/1 ownership proportion fór the 
purchase price of HUF 5,500,000 + HUF
1,485,000 VAT (that is five millión five 
hundred thousand Hungárián Forints and 
one millión four hundred eighty-five 
thousand Hungárián Forints VAT), totál 
HUF 6,985,000 (that is six millión nine 
hundred eighty-five thousand Hungárián 
Forints) approved by the Representative Body 
of the Dévaványa Municipality with the 
Resolution Nr. 130/2019. (V.16.) Dv. Kt. 
(hereinafter referred to as the ‘Purchase 
Price’).
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n . A VÉTELÁR MEGFIZETÉSE H. PAYMENT OF THE PURCHASE PRICE

l.A Felek megállapodása alapján a Vevő az
5.500.000, - Ft + 1.485.000,- ÁFA (azaz 
ötmillió-ötszázezer forint plusz egymillió- 
négyszáznyolcvanötezer forint ÁFA), összesen
6.985.000, - Ft (hatmillió-
kilencszáznyolcvanötezer forint) Vételárat az 
Eladó K&H Bank által vezetett 10402142- 
49564855-56551002 számú bankszámlájára az 
alábbi ütemezésben fizeti meg Eladó részére 
számla ellenében, amennyiben a jelen 
Szerződés 1. sz. mellékletét képező bérlői 
értesítő aláírásra került a Felek által.

1. Jelen Szerződés aláírásának napján 500.000,- 
Ft + 135.000,- Ft ÁFA (azaz ötszázezer forint 
plusz százharmincötezer forint ÁFA), összesen
635.000,- Ft (hatszázharmincötezer forint) 
összeget;

1. According to the Parties agreement, the 
Purchaser shall pay the HUF 5,500,000 + HUF
1,485,000 VAT (that is five millión five 
hundred thousand Hungárián Forints and 
one millión four hundred eighty-five 
thousand Hungárián Forints VAT), totál 
HUF 6,985,000 (that is six millión nine 
hundred eighty-five thousand Hungárián 
Forints) Purchase Price to the Seller to the 
bank account of Seller at K&H Bank 
10402142-49564855-56551002, in the 
following installments against invoice, upon 
Parties signing the tenant notification letter 
attached to Appendix 1 of this Agreement.

1. On the date of execution of this Agreement 
an amount of HUF 500,000 + HUF 135,000 
VAT (five hundred thousand Hungárián Forints 
plus one hundred thirty-five thousand 
Hungárián Forints VAT), totál HUF 635,000 
(six hundred thirty-five thousand Hungárián 
Forints);

2. 2020.01.20-án újabb 500.000,- Ft + 135.000,- 
Ft ÁFA (azaz ötszázezer forint plusz
százharmincötezer forint ÁFA), összesen
635.000,- Ft (hatszázharmincötezer forint) 
összeget;

2. On 20.01.2020 an additional amount of HUF
500,000 + HUF 135,000 VAT (five hundred 
thousand Hungárián Forints plus one hundred 
thirty-five thousand Hungárián Forints VAT), 
totál HUF 635,000 (six hundred thirty-five 
thousand Hungárián Forints);

3. 2020.07.20-án újabb 500.000,- Ft + 135.000,-
Ft ÁFA (azaz ötszázezer forint plusz
százharmincötezer forint ÁFA), összesen
635.000,- Ft (hatszázharmincötezer forint) 
összeget; 4

4. 2021.01.20-aAújabb 5OO.Ó0Ö,- Ft + 135.000,-
Ft ÁFA (ázaz ötszázezer forint plusz
százharmincötezer forint ÁFA), összesen

3. On 20.07.2020 an additional amount of HUF
500.000 + HUF 135,000 VAT (five hundred 
thousand Hungárián Forints plus one hundred 
thirty-five thousand Hungárián Forints VAT), 
totál HUF 635,000 (six hundred thirty-five 
thousand Hungárián Forints);

4. On 20.01.2021 an additional amount of HUF
500.000 + HUF 135,000 VAT (five hundred 
thousand Hungárián Forints plus one hundred
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thirty-five thousand Hungárián Forints VAT), 
totál HUF 635,000 (six hundred thirty-five 
thousand Hungárián Forints);

5. 2021.07.20-án újabb 500.000,- Ft + 135.000,-
Ft ÁFA (azaz ötszázezer forint plusz
százharmincötezer forint ÁFA), összesen
635.000, - Ft (hatszázharmincötezer forint)
összeget;

6. 2022.01.20-án újabb 500.000,- Ft + 135.000,-
Ft ÁFA (azaz ötszázezer forint plusz
százharmincötezer forint ÁFA), összesen
635.000, - Ft (hatszázharmincötezer forint)
összeget;

7. 2022.07.20-án újabb 500.000,- Ft + 135.000,-
Ft ÁFA (azaz ötszázezer forint plusz
százharmincötezer forint ÁFA), összesen
635.000, - Ft (hatszázharmincötezer forint)
összeget;

8. 2023.01.20-án újabb 500.000,- Ft + 135.000,-
Ft ÁFA (azaz ötszázezer forint plusz
százharmincötezer forint ÁFA), összesen
635.000, - Ft (hatszázharmincötezer forint)
összeget;

9. 2023.07.20-án újabb 500.000,- Ft + 135.000,-
Ft ÁFA (azaz ötszázezer forint plusz
százharmincötezer forint ÁFA), összesen
635.000, - Ft (hatszázharmincötezer forint)
összeget;

5. On 20.07.2021 an additional amount of HUF
500.000 + HUF 135,000 VAT (five hundred 
thousand Hungárián Forints plus one hundred 
thirty-five thousand Hungárián Forints VAT), 
totál HUF 635,000 (six hundred thirty-five 
thousand Hungárián Forints);

6. On 20.01.2022 an additional amount of HUF
500.000 + HUF 135,000 VAT (five hundred 
thousand Hungárián Forints plus one hundred 
thirty-five thousand Hungárián Forints VAT), 
totál HUF 635,000 (six hundred thirty-five 
thousand Hungárián Forints);

7. On 20.07.2022 an additional amount of HUF
500.000 + HUF 135,000 VAT (five hundred 
thousand Hungárián Forints plus one hundred 
thirty-five thousand Hungárián Forints VAT), 
totál HUF 635,000 (six hundred thirty-five 
thousand Hungárián Forints);

8. On 20.01.2023 an additional amount of HUF
500.000 + HUF 135,000 VAT (five hundred 
thousand Hungárián Forints plus one hundred 
thirty-five thousand Hungárián Forints VAT), 
totál HUF 635,000 (six hundred thirty-five 
thousand Hungárián Forints);

9. On 20.07.2023 an additional amount of HUF
500.000 + HUF 135,000 VAT (five hundred 
thousand Hungárián Forints plus one hundred 
thirty-five thousand Hungárián Forints VAT), 
totál HUF 635,000 (six hundred thirty-five 
thousand Hungárián Forints);

10. 2024.01.20-án újabb 500.000,- Ft + 135.000,- 
Ft ÁFA ,-Tazaz ötszázezer forint plusz 
százharmirrcötezer forint ÁFA), összesen
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635.000, - Ft (hatszázharmincötezer forint) 
összeget;

11. 2024.07.20-án újabb 500.000,- Ft+ 135.000,- 
Ft ÁFA (azaz ötszázezer forint plusz 
százharmincötezer forint ÁFA), összesen
635.000, - Ft (hatszázharmincötezer forint) 
összeget.

Vevő minden egyes vételárrészlet átutalásakor 
igazolást ad át Eladó részére 3 munkanapon 
belül.
Amennyiben a Vevő a részletfizetésre 
megszabott határidőt elmulasztja, az Eladó 
írásbeli felszólítást köteles küldeni a Vevő 
részére, amelyben felszólítja a Vevőt, hogy az 
írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 
tizenöt (15) napon belül szerződésszerűen 
teljesítsen. Amennyiben a Vevő az írásbeli 
felszólítás kézhezvételétől számított tizenöt (15) 
napon belül sem teljesít az Eladó felé, az Eladó 
jogosult elállni a Szerződéstől és a tulajdonjog 
törlésre kerül.

hundred thirty-five thousand Hungárián Forints 
VAT), totál HUF 635,000 (six hundred thirty- 
five thousand Hungárián Forints);

11. On 20.07.2024 an additional amount of 
HUF 500,000 + HUF 135,000 VAT (five 
hundred thousand Hungárián Forints plus one 
hundred thirty-five thousand Hungárián Forints 
VAT), totál HUF 635,000 (six hundred thirty- 
five thousand Hungárián Forints).

Purchaser to provide Seller with receipt of the 
transfer within 3 business days of each payment. 
If Purchaser fails to perform any of its 
obligations with payment of the Purchase Price 
to the Seller, Seller agrees to notify the 
Purchaser in writing of any default, and to give 
Purchaser the right to cure such default within a 
period of nőt less than fifteen (15) days írom 
Purchaser’s receipt of the written default notice. 
If Purchaser shall fail to cure any such default in 
accordance with this Section after fifteen (15) 
days from Purchaser’s receipt of written notice 
of default, the Seller is entitled to terminate this 
Agreement, and registration shall be deleted.

2. Felek megállapodnak, hogy Eladó 
tulajdonjogát a teljes Vételár megfizetéséig 
fenntartja. A jelen Szerződés aláírásával 
Eladó feltétlen és visszavonhatatlan 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 1./ 
pontban körülírt Ingatlanra, a Dévaványa, 
külterület 01634/10 helyrajzi számú ingatlanra 
a Vevő javára 1/1 tulajdoni illetőség 
vonatkozásában a tulajdonjog-fenntartással 
történő eladás ténye és elidegenítési és 
terhelési tilalom -  vétel jogcímén - feljegyzésre 
kerüljön az ingatian-nyilvántartásba.

2. The Seller shall retain its ownership until 
payment of the full Purchase Price. By 
signing the present Agreement, the Seller 
unconditionally and irrevocably consents 
that the reservation of title and restraint 
on alienation and encumbrance in favour 
of the Purchaser concerning the Property 
(described in point 1., Dévaványa, outer 
land, lót. Nr. 01634/10) is recorded (1/1 
ownership ratio fór Purchaser).

A Szerződő^fefcRTTpegegyeznek, hogy jelen 
Szerződés áláfrását követően a Vevő benyújtja a 
jelen Szerződést a Földhivatalhoz, és az Inytv.

The Parties agree that at the time of the 
execution of the present Agreement, the 
Purchaser files the present Agreement to the

Dévaványa Város,Önkörmányzata 
képviseli/represented by: Valánszki 

Róbert poígár.nrester/mayor

Eladó
Eladó aláírását ellenjegyzem, 
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n a f á i ^

cív

- , ^ / T í í w ,.
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Dr. Pakucs Eszter ügyvld3"'5"3'2 
(KASZ: 36066646)
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17. § (1) bek. 21.) pontja alapján közösen kérik 
a földhivatalt, hogy a tulajdonjog-fenntartással 
történő eladás tényét -  vétel jogcímén - 
jegyezze fel Vevő javára. Az Eladó köteles a 
jelen Adásvételi Szerződés aláírásával 
egyidejűleg aláírni és dr. Szitás László 
ügyvédnek, mint Letéteményesnek -  külön 
letéti szerződés alapján - átadni az előírt 
alakiságoknak megfelelően kiállított, dr. Szitás 
László ügyvéd által ellenjegyzett nyilatkozatot, 
melyben feltétlen és visszavonhatatlan 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vevő 
tulajdonjoga vétel jogcímén az ingatlan
nyilvántartásba bejegyzést nyerjen az Ingatlanra 
vonatkozóan, a teljes Vételár megfelelő 
megfizetése után. Az Eladó ezen nyilatkozata 
dr. Szitás László ügyvédnél ügyvédi letétben 
marad a Fennmaradó Vételár igazolt 
megfizetéséig.

EH. A VEVŐ BIRTOKBA LÉPÉSE, 
BIRTOKÁTRUHÁZÁS

Land Registry, and based on point 21.) of 
subsection no. 1. of Section no. 17 of the Act of 
the Property Register, the Parties ask the land 
office to register the reservation of title in 
favour of the Purchaser. At the time of the 
execution of the present Agreement, the Seller 
shall sign and hand over to dr. Szitás László 
attomey at law -  based on the escrow agreement 
- his declaration issued in a form determined by 
law and countersigned by dr. Szitás László 
attomey at law that includes an unconditional 
and irrevocable consent to the Purchaser’s 
ownership to be registered in connection to the 
Property in the Land Registry affér the proper 
payment of the full Purchase Price. The 
declaration of the Seller will be deposited with 
dr. Szitás László attomey at law until the Seller 
notifies dr. Szitás László attomey about the 
proper and full payment of the Purchase Price.

m . TRANSFER OF POSSESSION

1. Eladó az Ingatlant annak tartozékaival együtt 
a Vételár első részletének megfizetésével 
egyidejűleg a Vevő részére birtokba adja, és 
ezzel az Ingatlan birtokát Vevőre átruházza. A 
birtokba adás napján az Eladó a Vevőnek 
átadja az Ingatlanhoz kapcsolódó, 
rendelkezésére álló fontosabb okmányokat. 
Eladó kijelenti, hogy az Ingatlanon kizárólag a 
Vodafone Magyarország Zrt. antennája és 
berendezései találhatók, amelyhez kulcsa 
kizárólag a Vodafone Magyarország Zrt. 
szakembereinek van. Eladó kijelenti továbbá, 
hogy az Ingatlanon kizárólag elektromos áram 
fogyasztás van és villany óra került telepítésre 
a Vodafone Magyarország Zrt. által, mely a 
bérlőhöz tartozik--

1. The Seller shall transfer the possession of the 
Property and its accessories to the Purchaser at 
the time when the first installment of the 
Purchase Price is paid. During the transfer of 
possession the Seller shall hand over all 
important documents regarding the Property to 
the Purchaser. The Seller declares that only 
antenna and equipments of the Vodafone 
Magyarország Zrt.can be found on the 
Property, to which only the experts of 
Vodafone Magyarország Zrt. have keys. 
Furthermore, the Seller declares that electricity 
is consumed and an electric meter has been 
installed by Vodafone Magyarország Zrt., 
which belongs to the lessee.

2. A Vevőn birtokátruházás időpontjától kezdve 2. From the time of transfer of the possession of
jogosult az Ingatlan hasznai szedésére és the Property, the Purchaser will be entitled to

Dévavánj'a Vára  ̂Önkormányzata 
képviseli/réprgsenfed jjy: Valánszki 

Róbert polgármester/mayor

Eladó
Eladó aláírását ellenjegyzem, 

Dévaványa, 2019. augusztus 14.

Pannon Antenna 
Investments Kft.

képviseli/represented by: 
Ferencz Sándor 

iigyvezető/managing 
director 

Vevő/Purchaser

Ellenjegyzem Budapesten, 
2019. augusztus 9-én/ I hereby 
countersign the present 
Agreement in Budapest on the 
August 9, 2019.

Dr. Pakucs Eszter ügyvéd
(KASZ: 36066646)



köteles az Ingatlan terheinek viselésére. A 
kárveszély viselése a birtokátruházás napján 
száll át az Eladóról a Vevőre.

3. Fentiek ellenére azonban, a Vevő 2020. január 
1. napjától jogosult a Bérleti Szerződésből eredő 
bérleti díj bevételre.

IV. NYILATKOZATOK, VEGYES 
RENDELKEZÉSEK

enjoy all fruits of the Property, and shall bear 
all charges in connection to the Property. 
From the time of transfer of the possession of 
the Property, the Purchaser shall bear all risk 
in connection to the Property.

3. Notwithstanding the foregoing the Purchaser 
is entitled to all rental income arising from 
the Lease Agreement from January 1, 2020.

IV. DECLARATIONS, MISCELLANEOUS

1. Felek megállapodnak, hogy a tulajdonjog- 
fenntartással történő eladás tényének 
feljegyzésével egyidejűleg Vevő javára 
elidegenítési és terhelési tilalmat is 
feljegyeztetnek az ingatlan-nyilvántartásba, a 
Vevő tulajdonjogának bejegyzéséig.

Eladó és Vevő az ingatlan tulajdona 
tárgyában a jelen Adásvételi Szerződést 
megkötötték, és azzal a k é r e l e m m e l  
fordulnak a tisztelt Földhivatalhoz, hogy a 
Dévaványa, 01634/10 helyrajzi számú 
Ingatlanra a Vevő javára jegyezzen fel 
tulajdonjog-fenntartással történő eladás 
tényét, és elidegenítési és terhelési tilalmat, 
vétel jogcímén.

2. Felek megállapítják, hogy az épületek 
energetikai jellemzőinek meghatározásáról 
szóló 176/2008. (VI. 30.) Kormány rendelet 
szerinti energetikai tanúsítvány készítése 
nem szükséges. 3

1. The Parties agree that restraint on 
alienation and encumbrance shall be 
recorded at the same time with recording 
the reservation of the title in favour of the 
Purchaser, until the registration of the 
Purchaser’s ownership.

The Seller and the Purchaser concluded the 
present Agreement related to the Property 
registered under lót Nr. 01634/10 at 
Dévaványa and the Parties ask the land office 
to record the reservation of the title and 
restraint on alienation and encumbrance in 
favour of the Purchaser.

2. According to the Government Decree 
176/2008. (VI. 30.) on the determination of 
the energy features of buildings, the Parties 
hereby State that the energy certifícate shall 
nőt be required.

3. Az Eladó és a Vevő kijelentik, hogy teljes 
jogképességgel rendelkeznek, továbbá
részükről jelen Szerződés megkötésének
semmilyen HoriáljtTnincs. A Vevő a magyar 
jog szEibályái szerint létrehozott és
nyilvántartott jogi személyiségű gazdasági

3. The Sellers and the Purchaser hereby State 
that they have full legal capacity and that there 
is no any legal restriction on the conclusion of 
the present Agreement by them. The Purchaser 
is a business association having legal 
personality and established and registered

......
DévaványaVáj-os Önkormányzata 
képviseli/represented by: Valónszki 

Róbert polgárrmester/mayor

Eladó
Eladó aláírását ellenjegyzem, 

Dévaványa, 2019. augusztus 14. 
napján:

Pannon Antenna 
Investments Kft.

képviseli/represented by: 
Ferencz Sándor 

ügyvezető/managing 
director 

Vevő/Purchaser

Ellenjegyzem Budapesten,
2019. augusztus 9-én/ I hereby 
countersign the present 
Agreement in Budapest on the 
August 9, 2019. -

- x " S>/rí
D'r. Szitás Lászlosügyvéd" 

(KASZ: 3606967%// o, 7,

Dr. Pakucs Eszter ügyvéd
(KASZ: 36066646)
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társaság. Eladó a magyar jog szabályai szerint 
alakult helyi önkormányzat Jogi személy.

4. A szerződéskötési költségek, a visszterhes 
vagyonátruházási illeték, továbbá a 
birtokbavétel és a tulajdonosváltozásnak az 
ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének 
költségei a Vevőt terhelik, kivéve az Eladó 
oldalán felmerülő költségeket.

according to the Hungárián law. Seller is a 
local govemment having legal personality and 
established according to the Hungárián law.

4. The Purchaser shall bear all charges and costs 
in connection to the conclusion of this 
Agreement, the stamp duty payable in 
connection to the sale and purchase of the 
Property, any and all charges in connection 
with taking possession of the Property and the 
costs of the land registry procedure to register 
the ownership of the Purchaser, except the 
changes and costs which are incurred on the 
Seller’s side.

5. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a 
jelen Szerződéssel kapcsolatban esetleg 
felmerülő jogviták eldöntésére az 
illetékességgel és hatáskörrel rendelkező 
bíróság jár el. Jelen Szerződés az aláírás 
napján lép hatályba. A jelen Szerződésben 
nem szabályozott kérdésekre a Polgári 
Törvénykönyv szabályai az irányadók.

6. A Szerződő Felek a jelen Szerződés 
aláírásával meghatalmazzák és megbízzák a 
Pakucs Ügyvédi Irodát (Budapest, 1113 
Bocskai út 134-146.), hogy a szükséges 
okiratokat megszerkessze és a Felek aláírását 
ellenjegyezze, továbbá a jelen Szerződés 
alapján a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba 
történő bejegyzésével kapcsolatban teljes 
jogkörben eljárjon a földhivatali eljárás során. 
A megbízást, meghatalmazást az eljáró 
ügyvéd a jelen szerződés ellenjegyzésével 
elfogadja.

5. The Parties hereby agree that any dispute 
between the Parties relating to the present 
Agreement shall be finally settled by 
competent court. This Agreement shall be in 
force írom the date of execution of this 
Agreement. In any questions that are nőt 
govemed by this Agreement, the Hungárián 
Civil Code shall apply.

6. By the execution of this Agreement the Parties 
hereby authorize and assign Pakucs Law 
Office (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) 
to edit the appropriate documents and to 
countersign the Parties’ signing, and to act on 
behalf of the Parties as their legal 
representative in connection with the present 
Agreement and during the land registry 
proceed regarding the Property. The 
engagement and authorization shall be 
accepted by the acting lawyer by 
countersign ing this contract.

A Szerződő Felek a jelen Szerződés aláírásával 
meghatalmazzák dr. Szitás László ügyvédet 
(5510 Dévaváilj^Körösladányi út 12.), hogy 
az Eladóaláírását ellenjegyezze az okiratokon, 
illetve ázTEladó bejegyzési engedélyét letétbe

By the execution of this Agreement, the Parties 
hereby authorize dr. Szitás László attomey at 
law (6300 Kalocsa, Szent István u. 55. 1/2.) to 
countersign the Seller’s signing on documents 
and to deposit the Seller’s consent declaration.

Dévaványa Váris Önkormányzata 
képviseli/represented byr Valánszki 

Róbert polgár-ntester/mayor

Eladó
Eladó aláírását ellenjegyzem, 

Dévaványa, 2019. augusztus 14. 
napján:

" " s* ’ó
D r ̂ Szitás' László ügyvéd 

(KASZ: 360j69673),5 r
“ W 4 6

Pannon Antenna 
Investments Kft.

képviseli/represented by: 
Ferencz Sándor 

ügyvezető/managing 
director 

Vevő/Purchaser

Ellenjegyzem Budapesten, 
2019. augusztus 9-én/ I hereby 
countersign the present 
Agreement in Budapest on the 
August 9, 2019.

Dr. Pakucs Eszter ügyvéd"' i
(KASZ: 36066646)
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vegye.

7. A jelen Szerződést készítő ügyvéd a Szerződő 
Felek képviselői személyazonosságát az 
általuk bemutatott személyi azonosító 
okmányok alapján állapította meg és ennek 
figyelembevételével a jelen Szerződést 
ellenjegyezte.

7. The attomey at law drafting the present 
Agreement has check the identity of the 
Parties’ representative based on the 
identification documents provided by them, 
and hereinafter countersigned the present 
Agreement.

8. Eljáró ügyvéd tájékoztatja a Feleket, hogy a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2017. évi Lili törvény -  a továbbiakban Pmt. - 
alapján azonosítási kötelezettség terheli az 
Eladók és a Vevő adatai vonatkozásában.

8. The assigned attomey at law informs the 
Parties, that based on Act Lili of 2017 on 
prevention and prohibition of the money 
laundering and terrorism -hereinafter referred 
to as Pmt.- a the Client Background Check is 
compulsory regarding the data of the Sellers 
and the Purchaser.

A Szerződő Felek adatai a Pmt. rendelkezései 
alapján jelen szerződésben kerülnek 
rögzítésre, a Szerződő Felek adatszolgáltatása 
és az általuk bemutatott, személyazonosság 
igazolására a Pmt. szabályai szerint alkalmas 
okirat bemutatása alapján.

A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a 
szerződéses kapcsolat fennállása alatt az 
azonosítás során megadott adatokban 
bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől 
számított 5 napon belül kötelesek eljáró 
ügyvédet írásban értesíteni.

A Szerződő Felek jelen szerződés aláírásával 
kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy eljáró 
ügyvéd a személyi adataikat tartalmazó 
okmányaikról fénymásolatot készítsen, és 
adataikat kezelje.

The data of the Parties are incorporated in the 
present Agreement, based on the data and the 
documents provided by the Parties that are 
suitable to prove identity according to the Pmt.

The Parties hereby accept that in case of any 
changes in the data provided by them fór the 
Client Background Check during the time of 
the contractual relationship, the assigned 
attomey at law shall be informed in writing on 
these changes within 5 days.

The Parties by signing the present Agreement 
expressly give their consent to their 
identification documents to be copied and their 
data to be managed by the assigned attomey at 
law.

A Szerződő Felek adatait az eljáró ügyvéd a 
személyes adatok védelméről és a közérdekű 
adatok nyilvánosságáról szóló törvény 
rendelkezései__alapján, kizárólag a jelen 
Szerződésftez kapcsolódó megbízás és a Pmt-

According to the act on the protection of 
personal data and on the access to public data, 
the data of the Parties may only be managed by 
the engaged attomey at law in connection with 
its engagement regarding the present

Dévaványa Várós^Önkófmányzata 
képviseli/represented by: Valánszki 

Róbert polgármester/mayor
V

Eladó aláírását ellenjegyzem, 
Dévaványa, 2019. augusztus 14.

55;, .

Dr. Szitás! _ . _
(KASZ: 36ÓÖ9673j^ó^.

yé$ 1

ayannon Antenna 
Investments Kft. 

képviseli/represented by: 
Ferencz Sándor 

ügyvezető/managing 
director 

Vevő/Purchaser

Ellenjegyzem Budapesten, 
2019. augusztus 9-én/ I hereby 
countersign the present 
Agreement in Budapest on the 
August 9, 2019.

Ft.

(KASZ: 36066646)
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ben foglalt kötelezettsége teljesítése érdekében Agreement in order to fulfill the obligation 
kezelheti. defined in Pmt.

Jelen Szerződés 7 eredeti példányban készült 
magyar és angol nyelven, ebből 1 példány az 
Eladó, 4 példány pedig a Vevő részére került 
átadásra. Bármely eltérés esetén a magyar nyelvű 
változat az irányadó.

This Agreement shall be executed in 7 copies 
in English and in Hungárián languages, the 
Seller shall be given 1 copy, the Purchaser shall 
be given 4 copies. In case of any discrepancy 
the Hungárián language shall prevail.

A Szerződő Felek kifejezetten kijelentik, hogy a 
jelen Szerződés pontos tartalmát fordítás útján 
megismerték, a jelen Szerződést elolvasás és 
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, az ellenjegyző ügyvéd jelenlétében 
saját kezűleg-, és jóváhagyólag írták alá.

The Parties hereby expressly declares that they 
are familiar with the content of the Agreement 
by way of translation and this Agreement has 
been read and signed by approvingly by the 
Parties as one that reflects their intentions 
entirely in the presence of the countersigned 
attomey at law.

Dévaványa, 2019. augusztus J4j .‘ >

DévaványaA^árosl^jjHförmányzata 
képvíséli/represejjted by: 

Valánszki Róbert po lgá rmes ter/may or 
mint EÍád^/gfe JSefler 

Dévaványán, 2019. augusztus 14. napján 
Ellenjegyzem, azzal, hogy a jelen 

ellenjegyzés az Üttv. 44. § (1) bekezdés c)- 
d) pontjaiban foglaltaknak az Eladó 

vonatkozásában való tanúsítására terjed 
ki.

Budapest, 2019. augusztus 9.

Pannon Antenna Investments Kft. 
képviseli/represented by:

Ferencz Sándor ügyvezető/managing director 
mint Vevő/ as Purchaser 

Okiratot szerkesztettem, ellenjegyzem 
Budapesten, 2019. augusztus 9-én/1 

hereby countersign the present document 
in Budapest on the August 9,2019.:

Pakucs Ügyvédi Iroda 
(KASZ: 36066646)

1113 Budapest, Bocskai út 134-146.

DévaványaVáros Önkormányzata 
képviseli/represented by: Vajánszki 

Róbert poigárniésteF/rtiayor

Eladó
Eladó aláírását ellenjegyzem, 

Dévaványa, 2019. augusztus 14. 
Ogt .napján:

f i* . - .

Dr. SzitáTÜászló ügyyéd 
(KASZ: 3606?é7jf) ' ^

' - .,'<9

Pannon Antenna 
Investments Kft.

képviseli/represented by: 
Ferencz Sándor 

ügyvezető/managing 
director 

Vevő/Purchaser

Ellenjegyzem Budapesten, 
2019. augusztus 9-én/ I hereby 
countersign the present 
Agreement in Budapest on the 
August 9,2019.







*>F
L

ír'!:.

km wp
|?ííA|OU»w' ^  iqh  ^ >\j «»r  •i|0'j « j| .  . i r .: ' ’J í^v."VJitiU «•*, j \ / y n

ijwuyr,Hr.tU í, !opr,r)]jd7^í| u ,,| j j^ !?f.-;rs jiit. ; y  AP j * 2«v ú :;|i^ í ;
noqc.?po7i.')^ r r a . ' íH 'dyl w " * * < í .? íjo y p iÁ i.-p iy s n p y /iy '$  f .io " ’fnU 3!u i4 'n iq 7f ro  . ;0njv|Cíboid
’lSRi9:;|n|U2fB 'mpiunj!! *p a Xi i^ íj/X ív?( j|o ■ ; •^ “Oj^n'j iiP  ,J0|nt/T;9|»i|f.j ^ i/.tjcv j| ]|oi|„;. n ő i» r * p A *opsvrv.g
p )|070>) Jjypj c ‘0 'ri|9  m nuim  fíy jn ü p ^ i j ' .  G;í» i ’V í  jv ' í j  >{$;:■• r? h . .^ ! i,}( | ;íl>j{;-j y*uiiM *7 pft.«v/s  t £* 1;

I *  t | | rt,|j?«vW ü M n|rji.-0 i! -j |G.";[i-:or'>p; « ., ik  ,
c v,tA iIPJjqpn* *lOfiijZi* p  |n { -•üo-i ,7Siii ‘O pn|/;7iH «'*;uafop i 1 0'| n n iijjr jju u  r cvj'i R ;iV /w -ili-M-?*! s á p * # * ;  |
0 Pír pjBoiM ÁfiCA s o f i ^ i t / , üPiJu.'JOtm! /O l| «;|”/» V u irp /P  7 "  mR:tny/J  ’,|i, |R,*.p| UO |.w ‘-vl U|Cp»*5Cr;i:, i jc-i . , ' /C
,ujt'nt'/jqG9in|/*ír.cw | ut«*»io-jHpp | :ajiíu;„; u*g. mhoj uy/gtiiwif ijuî  ‘jc* **?'•; ;iv»o rlp̂ oî m̂ wíi*»
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1 sz. BÉRLETI SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

amely lálreiött egyrészről Dévaványa Város Ónkormányzat (elme: 5510 Dévavaványa. Hősok tere 1.; adószáma. 
15725321 2-04) akit Pap Tibor polgármester képvisel, mint bérbeadó (a továbbiakban Berbaadő),

másrészről a Vodafone Magyarország Zrt. (székhelye: 1095 Budapest Lechner Ödön faM r 5 adószama: 
11895927-2-44, cégiegyzékszáma: Cq. 01-10-044159; levelezési elme- Vodafone Magyarország Z r t1476 Budapest,, 
PL: 350), akit Kiácz Balázs Fepesztési igazgató és Szabó Tamás Beruházási főosztályvezető képvisel, mint bérlő (a 
továbbiakban: .Bérlő’ )

(Bérbeadó és Bérlő a továbbiakban együttesen .Felek’ , vagy bármelyikük külön-külőn mini .Fél’)

között alulírott napon és helyen a kővetkező feltételek mellett:

í. Előzmények

1.1 Felek között 2002. má]us 31 ón a természetben a Dévaványa Külterületi (Hrsz: 01634Í8) Ingatlanon ja 
továbbiakban: .Ingatlan’ ) található Bérleményre vonatkozóan bérleti szerződést (ott érvényesen létre (a 
továbbiakban: .Bérleti Szerződés").

1.2 Jelen Szerződésmódosításban nagy kezdőbetűvel használt, de meg nem határozott fogalmak a Bérleti 
Szerződésben meghatározott tartalommal értendők.

II. Jelen Szerződésmódosítás tárgya

11.1 Felelt jelen Szerződésmódosítás aláírásával közős megegyezéssel a  Bérláll Szerződésnek a BÉRLETI DÍJRÓL 
rendelkező 3. számú pontját akként módosítják, hogy az eddigi bekezdésok helyére az alábbi rendelkezések lépnek'

„3. BÉRLETI DÍJ
3.1 Bérlő a Bérbeadónak 2013. .anuár 01.-tól évi 741219,- Ft + ÁFA, azaz (hélszáznegyvenkótezer- 
kctszáztlzenkllenc forint + ÁFA) összegű bérleti dijat (.Bérleli díj1), tizet évi egy alkatommal. A tárgyi évre 
(januáríől-decemberig terjedő Időszakra) vonatkozó számlát |anuár 31-én, vagy azt követően kall Bérbeadónak 
kiállítania a vonatkozó hatályos adó|ogszabályok alapján. Felek megállapodnak, hogy a Bérleti Szerződés 
szerint megállapított fizetési határidő napját tokinllk a teljestlés időpontjának. A Bérleti díjfizetést banki 
átutalással kall teljesíteni a számla átvételét követő 45 (Negyvenöt) napon belül a kővetkező bankszámlára: 
10402142-49564855-56551002. A Bérleti Dij akkor tekinthető kiegyenlítettnek, amikor a Bérlő bankszámláját a 
bank megterhelte.
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3.4 retek továbbá megállapodnak abban, a KSH által hivatalosan közzétett a t% e v eU fieg e lö zó  évte 
[jantiártót-decemberig terjedő időszak) vonatkozó fogyasztói árindex mértékéi Jejefi, adása Szerződésben 
rögzített futamidő végéig Bérbeadó nem alkalmazza.”

vodafona • ' , ,  ' /

II.2 Felok jelen Szerződésmódosítás aláírásával közös megegyezéssel a Bérleti Szerződésnek a FUTAMIDŐRŐL 
rendelkező 4. számú ponlját akként módosítják, bogy az eddigi bekezdések helyére az alábbi rendelkezések lépnek.

„4. FUTAMIDŐ
4,1 Jelen Bértell Szerződést Felok 2019. december 31-ig határozott időtartamra kötöttek meg. A Borietl 
Szerződés a határozott Időtartamot kővetően, további hét (7) év Itat (8) hónappal automatikusan 
meghosszabbodik, hacsak a Bérlő a folyamatban lévő Időszak utolsó nap|a előtt legalább száznyolcvan (180) 
nappal írásban be nem jelenti azon szándékát hogy azt nem kívánja meghosszabbllanl.”

II-3 Felek jelen Szerződésmódosítás aláírásával közős megegyezéssel a Bérleti Szerződést 1 1. szórnü pontként az 
alábbi rendelkezésekkel egészilik ki: ,

-s,
.11.5  Bérlő a Bérbeadó előzetes írásbeli értesítése mellett Jogosult Bérleményébe társszolgáltatóit befogadni, azaz A  
Bérleményt albérletbe odnl a 11.6-os pontban rögzített díjazás fejében. Ezen bérleti dljnövekmóny tartalmazza a 'c í ' 
betelepülő társszolgáltató berendezéseinek és azok üzemeltetéséhez szükséges elektromos és távközlési kábelek'  
elhelyezésének lehetőségét, valamint a 2.2-es pont szerinti bejutáséi” A *  , ,

,11,6 celek megállapodnak továbbá abban, hogy Bérlő köteles a mindenkori Bérleti Díj 20 (húsz) %-os emeláSá!g>, ‘ 
amennyiben a Bérleménybe további szolgáltató települ be Bérbeadó Jogosult a mindenkori Bérlell Díj 30 (jidtotini 
%-os megemelésére, amennyiben a Bérlő érdekkörében felmerülő műszaki szempontok további terülefl&glalás.k.- ~  
tesznek indokolttá. Bérbeadó a megemelt Bérleti Díjat a  betelepülő szolgáltató betelepülésével kapcsolatom kivitelt : f  
munkaiatok megkezdésének első napjától érvényeslthelL Minden megkezdett hónap teljes hónapnak szénül A ípnll, 
Bórlatl dljnövekmény tartalmazza az állomás mindenkori megközelítésének és az állomás üzemeléséliazszükséijes 
elektromos és távközlési kábelek elhelyezésének tehetőségéi. A betelepülés kezdőnapjá” nak dátumáról” Bérlő 
Irastan tájékoztatja Bérbeadói, amely levél másolatát Bérbeadó első a Bérleti díjnővckménnyel emelt Bécfati Dijat 
larialmazó számlája mellé tejesítés Igazolásként köteles mellékelni. Ennek hiányában a számla visszaküldésre kerül. 
Minden megkezdek hónap teljes hónapnak számít"

, 1 . 7  Bérlő jogosult a hálózat üzemeltetése során a jeltovábbításhoz szükséges valamennyi berendezést os 
antenna!, valamint azokat kiszolgáló távközlési optikai kábeleket elliblyoznl, a BótbeaOó áltál jóváhagyott Kiviteli 
Tervdokumentáció alapján.”

f 11.;8 ®é" ° rí?90SUJt a  -clen Bértol1 Szerződést kötbér vagy kártérítés nélkül 90 (kilencven) napos felmondási 
halandővel felmondani abban az esetben, ha a távközlési rendszer üzemeltetésére vonatkozó Állami Koncessziói 
vagy a rendszer frekvencia kiosztását visszavonják vagy abban az esetben, ha bármely engedélyt nem kap meg, azt 
tőrük vagy visszavonják, továbbá az Ingatlanban vagy a környezőiben történt olyan változás miatt, amely a 
Bázisállomás rendeltetésszerű, vagy gazdaságos üzemeltetését lehetetlenné teszt.”

I I 4  Jslel'  Szerződésmódosítás annak mindkét Fél általi aláíráséval lép halályba.
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II.5 A Bérleti Szerződés Jelen Szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal maradnak 
hatályban.

Felek kijelentik, hogy jelen Szerződésmódosítást elolvasták, annak tartalmát megértették, majd a 
Szerződésmódosítást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Bérbeadó nevében Bérlő nevében

Név. Pao Tibor . . .  “  * «
Beosztás: Polqármester /  V
Aláírás: / V < )  l
Bélyegző: '  - v T A -  ?|
Dátum \  V ]

■ : 2.

Név: Kiácz Balázs__________
Beosztás: Fejlesztési Igazgató _
Aláírás: l  '  '■Szír?-
Bélyegző:
Oálum

Név:
Beosztás:
Aláírás:
Bélyegző:
Dátum

Szabó Tamás____________
Beruházási főosztályvezető

<UX
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