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M E G Á L L A P O D Á S 

ÁLLAMI TULAJDONBA, ILLETVE VAGYONKEZELÉSBE VÉTELRŐL  

 

mely létrejött egyrészről a  

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
székhelye:   1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. 

statisztikai számjele:  14605749-5221-573-01  

adószáma:   14605749-2-44 

cégjegyzékszám:  01-10-046265 

képviseli:  Bánszki Róbert vagyon- és létesítménygazdálkodási igazgató és dr. Bardóczky 

Viktor vagyongazdálkodási osztályvezető 

mint átadó (a továbbiakban: Átvevő) 

 

másrészről  

Lipót Község Önkormányzata  
székhelye:   9233 Lipót, Fő tér 2. 

statisztikai számjele:  15370440-8411-321-08. 

képviseli:   Tóth József Péter polgármester 

adószáma:  15370440-2-08 

mint átvevő (a továbbiakban: Átadó), együttesen: Szerződő Felek  

 

között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

 

1.1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az Átadó konzorciumi tagságával végzett beruházás 

keretében, a ”Segítsük elő az akadálymentes közösségi közlekedést a Mosonmagyaróvári 

kistérségben” című, NYDOP-3.2.1/B-2008-0020 azonosító számmal rendelkező pályázat került 

megvalósításra, mely a következő ingatlant érintette: 

 

Település hrsz. művelési ág térmérték 

Lipót 476 kivett közterület 4777 m
2
 

 

1.2. A beruházás során a Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális 

Igazgatósága által kibocsátott, 2010.………………….-án jogerőssé vált KA/3266-11/2010 számú 

forgalomba helyezési engedély (1. sz. melléklet) szerint az alábbi létesítmények valósultak meg és 

kerültek forgalomba helyezésre: 

 Autóbuszöböl (megállóhely): 1 db – Lipót, Delelő u. 476 hrsz. alatti ingatlanon  

 Műtárgy a tervezési szakaszon nincs.  

2. A megállapodás tárgya 

2.1. Jelen megállapodás tárgyát a magyar állam tulajdonában és az Átvevő vagyonkezelésében 

álló, a jelen szerződés 1.1 pontjában körülírt ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan) az Átadó 

konzorciumi tagságával megvalósított, országos közúti funkcióval rendelkező, a jelen szerződés 1.2. 

pontjában körülírt ……………….. beruházás (a továbbiakban: Beruházás) számviteli értelemben 

történő átadása képezi a magyar állam tulajdonába és Átvevő vagyonkezelésébe. 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy az Ingatlan a 1405 j. országos közút 10+068 kmsz-ben található. 

 

2.2  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:15. §-a 

alapján a Beruházás, mint alkotórész a magyar állam tulajdonába került. A nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 11. § (6a) bekezdésében foglaltak szerint a 

Beruházás tekintetében fennáll az Átvevő vagyonkezelői joga. Ezért a jelen megállapodásban a 

Szerződő Felek a Beruházás számviteli átvételéről rendelkeznek. 
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2.3. Felek rögzítik, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban Kkt.) 

32. § (6) bekezdés, valamint a 46/K § (1) és (3) bekezdések alapján ellátott országos közúti 

vagyonkezelői feladatok, valamint az ahhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a közfeladat 

átvevője 2017. január hó 1. napjától a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

2.4. Az Átvevő, mint az országos közutak jogszabály szerinti vagyonkezelője kijelenti, hogy jelen 

vagyonátadási megállapodás keretein belül a 2.1. pontban felsorolt országos közút beruházási 

elemeket – hivatkozva az állami vagyonról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Vhr.) 18. § (6) bekezdésében foglaltakra – a magyar állam tulajdonába és saját vagyonkezelésébe 

átveszi, melyet Átadó „idegen ingatlanon végzett beruházásként” valósított meg. Az Átvevő 

kötelezettséget vállal arra, hogy a Beruházás számviteli átvételét követően a Vhr.-ben foglaltak szerint 

lejelenti az Ingatlan értékadataiban bekövetkezett változást a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a 

továbbiakban: MNV Zrt.) részére. 

Az Átadó kijelenti és szavatolja, hogy az átadásra kerülő Beruházás per-, teher- és igénymentes. 

2.5. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Beruházás jelen megállapodás alapján „beruházás 

térítésmentes átadása” jogcímen kerül Átvevő nyilvántartásába. Az Átvevő kijelenti, hogy a 

Beruházást az átvételt követően a forgalomba-helyezési engedéllyel összhangban a közútkezelő 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. a közúthálózat részeként üzemelteti. 

2.6. A térítésmentes átadáshoz kapcsolódóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény rendelkezéseinek megfelelően a felmerülő áfa fizetési kötelezettség az Átadót terheli. A 

Szerződő Felek rögzítik, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) m) pontja 

értelmében az Átvevő teljes személyes illetékmentességben részesül. 

2.7. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az átadott állami vagyonra vonatkozó teljes és 

végleges átadási értéket tartalmazó kimutatás elkészítésére, valamint a jogügylet végleges pénzügyi 

lezárására jelen megállapodás megkötésének napját tekintik irányadó időpontnak. 

2.8. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Beruházás a megállapodás megkötésének 

napjáig elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett nyilvántartási értéken kerül átadásra. Az átadásra 

kerülő Beruházás eszközkartonja jelen megállapodáshoz csatolásra kerül. 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv 11.§–ában foglaltakra tekintettel az Átadó 

kijelenti, hogy jelen szerződés tárgyát képező Beruházás vonatkozásában adólevonási jog nem illeti 

meg és adólevonási joggal nem is élt. 

2.9. Az Átadó kijelenti, hogy a Beruházásra vonatkozó kivitelezési szerződés alapján őt megillető 

szavatossági és jótállási jogokat az Átvevő, illetve a Kkt.-ban meghatározott közútkezelő jelzése 

alapján haladéktalanul érvényesíti a Beruházás kivitelezőjével szemben. 

2.10. Az Átadó köteles a kivitelezés körülményeiről részletes tájékoztatást adni az Átvevőnek, 

amelyek különösen a következőkre terjednek ki: volt-e a műszaki ellenőrnek olyan megjegyzése, ami 

a későbbiekben az esetlegesen felmerülő hiba okaként jelentkezhet, az építési napló másolatának 

átadása, és a műszaki ellenőr által vélelmezett valamennyi információ. 

 

3. Egyéb rendelkezések 

3.1. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás tárgyát képező Beruházás már az 

Átvevő birtokában van, ezért külön birtokbaadási eljárásra nincs szükség.  

 

3.2. A jelen megállapodás módosítása vagy kiegészítése csak akkor érvényes, ha írásban történik 

és a Szerződő Felek képviselői által megfelelően aláírásra kerül. Ez vonatkozik az írásbeli alakiságot 

előíró jelen rendelkezés módosítására is. 

 

3.3. A jelen megállapodással nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény, az Nvt., az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, a Kkt. és az annak 

végrehajtására kiadott 30/1988 (IV.21.) MT rendelet, a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok 

rendelkezései irányadóak. 
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3.4. A Szerződő Felek kötelesek a jelen megállapodással összefüggésben a másik féltől kapott 

vagy egyéb módon tudomására jutott adatokat és információkat a másik fél üzleti titkaként bizalmasan 

kezelni. 

 

A jelen megállapodás 4 eredeti példányban készült, amelyből az Átadót egy, míg az Átvevőt három 

példány illeti meg. 

 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező melléklet: 

1. sz. melléklet: Forgalomba helyezési engedély másolatban 

 

Szerződő Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

Kelt Budapest, 2017. ………. hó … napján 

 

Kelt …………….., 2017. ………. hó … napján 

 

 

____________________________________ 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Átvevő 

képviseli: 

Bánszki Róbert vagyon- és 

létesítménygazdálkodási Igazgató és  

dr. Bardóczky Viktor vagyongazdálkodási 

osztályvezető 

 

 

____________________________________ 

………………. 

Átadó 

képviseli: 

……………………… 

polgármester 

A szerződést szakmai/szakterületi szempontból ellenjegyzem: 

Kelt: Budapest, 2017. év …… hó … napján 

 

 

dr. Bardóczky Viktor 

vagyongazdálkodási osztályvezető 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

 

 

A szerződést jogi szempontból ellenjegyzem: 

Kelt: Budapest, 2017. év …… hó … napján 

 

 

Vassné dr. Gergácz Éva 

jogi igazgató 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

 

 

A szerződést pénzügyi szempontból ellenjegyzem: 

Kelt: Budapest, 2017. év …… hó … napján 

 

 

Arday Zoltán 

gazdasági vezérigazgató-helyettes 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

 

 

 


