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TELEKALAKÍTÁSI ÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSSAL 

VEGYES INGYENES ÁLLAMI TULAJDONBA ADÁSRÓL SZÓLÓ 
SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről 
a Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 
(továbbiakban Vtv.) 17.§ (1) bek. e) pontja alapján eljáró Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített név: MNV Zrt., 
székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045784; statisztikai 
számjel: 14077340-6420-114-01; adószám: 14077340-2-44, képviseli: 
…………………….. és ……………………………. együttes cégjegyzésre jogosultak), 
mint telekalakító tulajdonos és tulajdonba vevő, a továbbiakban: MNV Zrt. vagy 
Tulajdonos 1, 
 
másrészről 
a Magyar Állam képviseletében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 
(továbbiakban: Nfatv.) 3. § (1) bekezdés alapján eljáró Nemzeti Földügyi Központ 
(székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.; statisztikai számjel: 15840369-8413-312-01; 
Törzskönyvi nyilvántartási azonosító (PIR): 840363, adószám: 15840369-2-42, képviseli: 
Nagy János elnök), mint telekalakító tulajdonos, a továbbiakban: NFK vagy Tulajdonos 
2, 
 
harmadrészről 
a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy; 
törzsszáma: 325763, statisztikai számjel: 15325763-8412-312-11; adószám: 15325763-2-11, 
képviseli: Füri András igazgató) mint vagyonkezelő, a továbbiakban: DINPI vagy 
Vagyonkezelő, 
 
negyedrészről 
Visegrád Város Önkormányzata (székhely: 2025 Visegrád, Fő u. 81., törzsszáma: 
731081, adószám: 15731089-2-13, statisztikai számjel: 15731089-8411-321-13, képviseli: 
Eőry Dénes polgármester) mint telekalakító tulajdonos és tulajdonba adó, a továbbiakban: 
Önkormányzat vagy Tulajdonos 3,  
továbbiakban együttesen: Felek – között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek 
mellett: 
 
 
Előzmények:  
 
Felek megállapítják, hogy a visegrádi árvízvédelmi töltés részben a Magyar Állam 
tulajdonában, és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében álló Visegrád 
028/12 és 028/10 hrsz-ú ingatlanokon halad. Az Önkormányzat és a DINPI között 2020. 
július 21. napján DINPI/3057-10/2020 iktatószámon létrejött bérleti szerződés 2.4. pontja 
rögzíti, hogy „az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a "Vízilétesítmény kivitelezésének 
befejezését követően haladéktalanul kezdeményezi az Állami ingatlanok területének oly módon történő 
megosztását, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Helyszínrajzok szerint a 
Vízilétesítmény és az Érintett területek az Állami ingatlanokból a tényleges megvalósulás alapján 
pontosítva leválasztásra kerüljenek.” 
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A Visegrád 028/12 hrsz-ú ingatlan megosztásának az ingatlan-nyilvántartásban történő 
átvezetése folyamatban van.  
Jelen megállapodás célja, hogy az árvízvédelmi töltés további területeinek rendezése az 
Önkormányzat megbízásából a Bonifert Csaba földmérő által 01/2021 munkaszám alatt 
elkészített és a Pest Megyei Kormányhivatal által 2021. január 26. napján, 665067/2021 
iktatószámon záradékolt változási vázrajz (a továbbiakban: Változási Vázrajz) szerint az 
ingatlan-nyilvántartásban átvezetést nyerjen. [1. sz. melléklet]. 
 
 
1. Felek rögzítik, hogy a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában és az MNV Zrt. 

tulajdonosi joggyakorlásában áll az illetékes Földhivatalnál Visegrád 028/5 hrsz alatt 
felvett, „kivett közforgalom elől elzárt magánút” megnevezésű, 5468 m2 területű 
ingatlan (továbbiakban: Ingatlan 1).  
 
Az Ingatlan 1 tekintetében az alábbi terhek kerültek az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzésre: 

a. országos jelentőségű védett természeti terület,  
b. Natura 2000 terület, 
c. nyilvántartott régészeti lelőhely, 
d. vezetékjogok VMB-198/2009 engedélyszámú (7567) NAMA-LEPENCE 20 

kV-os fennálló vezeték javára ELMÜ HÁLÓZATI Kft javára 473 m2 
területnagyságra. 
 

2. Felek rögzítik, hogy a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában, az NFK és az MNV 
Zrt. közös tulajdonosi joggyakorlása alatt és a DINPI vagyonkezelésében áll az illetékes 
Földhivatalnál Visegrád 028/10 hrsz alatt felvett,  

a)„kivett vízfolyás” megnevezésű 495 m2 területű,  
b)„kivett vízfolyás” megnevezésű 1154 m2 területű,  
c)„szántó” művelési ágú 3409 m2 területű 9,48 AK értékű,  
d)„szántó” művelési ágú 9252 m2 területű 33,77 AK értékű, 
f),,kivett beépítetlen terület” megnevezésű 2323 m2 területű, 
g)„szántó” művelési ágú 744 m2 területű 2,72 AK értékű, 
h)„kivett beépítetlen terület” megnevezésű 1737 m2 területű, 
j)„szántó” művelési ágú 971 m2 területű 3,54 AK értékű, 
k)„kivett beépítetlen terület” megnevezésű 2580 m2 területű, 
l)„kivett telephely” megnevezésű 263 m2 területű, 
m)„legelő” művelési ágú 9911 m2 területű 2,38 AK értékű, 
n)„kivett beépítetlen terület” megnevezésű 12.4768 m2 területű 
p)„kivett beépített terület” megnevezésű 8.7602 m2 területű,  

összesen 24 ha 5209 m2 területű 51,89 AK értékű ingatlan (továbbiakban: Ingatlan 
2). 

 
Az Ingatlan 2 tekintetében az alábbi terhek kerültek az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzésre: 

a. Pest Megyei Földhivatal részére földmérési jelek elhelyezését biztosító 
használati jog, Pontszám: 75-3229. 

b. MAGYAR TELEKOM NYRT javára kábelvezetési szolgalmi jog 60 m2-re, 
c. vezetékjogok ELMÜ HÁLÓZATI Kft javára 2163 m2 és 708 m2 nagyságú 

területre, 
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d. vezetékjogok ELMÜ HÁLÓZATI ELOSZTÓ Kft javára 64 m2 és 18 m2 
területnagyságra. 
 

3. Felek rögzítik, hogy Visegrád Város Önkormányzata kizárólagos (1/1 arányú) 
tulajdonában áll az illetékes Földhivatalnál Visegrád 058/7 hrsz alatt felvett, „szántó” 
művelési ágú, 502 m2 területű 1,83 AK értékű ingatlan (továbbiakban: Ingatlan 3). 
 
Az Ingatlan 3 tekintetében az alábbi terhek kerültek az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzésre: 

a. természetvédelmi terület 34/1997. (XI.20.) KTM. 
b. Natura 2000 terület. 

 
4. Felek rögzítik, hogy a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában és az NFK tulajdonosi 

joggyakorlásában áll az illetékes Földhivatalnál Visegrád 058/10 hrsz alatt felvett, 
„erdő” művelési ágú, 7523 m2 területű 1,20 AK értékű ingatlan (továbbiakban: 
Ingatlan 4). 
 
Az Ingatlan 4 tekintetében az alábbi terhek kerültek az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzésre: 

a. természetvédelmi terület 34/1997. (XI.20.) KTM. 
b. Natura 2000 terület. 
c. Pest Megyei Földhivatal részére földmérési jelek elhelyezését biztosító 

használati jog, Psz:010404/IV. 
 

5. Felek visszavonhatatlanul és feltétlenül hozzájárulnak, hogy a fenti Ingatlanokból 
a jelen Szerződéshez 1. számú mellékletként csatolt Változási Vázrajznak megfelelően 
az alábbi ingatlanok kerüljenek kialakításra az alábbiak szerint: 

- az illetékes Földhivatalnál Visegrád 028/5 hrsz alatt felvett, „kivett közforgalom 
elől elzárt magánút” megnevezésű, 5364 m2 területű ingatlan, amely marad a 
Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása 
alatt az eredeti bejegyzési jogcím (kisajátítás) figyelembe vételével és telekalakítás 
jogcímen az alábbi terhekkel: 

o országos jelentőségű védett természeti terület 
o Natura 2000 terület 
o nyilvántartott régészeti lelőhely 
o vezetékjog 482 m2-re (VMB-204/2009) ELMÜ HÁLÓZATI ELOSZTÓ 

Kft (1132 Bp, Váci út 72-74.) javára. 

- az illetékes Földhivatalnál Visegrád 028/16 hrsz alatt felvett, „kivett beépítetlen 
terület” elnevezésű, 8 ha 7433 m2 területű ingatlan, amely marad a Magyar Állam 
1/1 arányú tulajdonában, a DINPI vagyonkezelésében és az MNV Zrt. tulajdonosi 
joggyakorlása alatt lesz nyilvántartva a tulajdonjogot érintően az eredeti bejegyzési 
jogcím (kisajátítás) figyelembe vételével és telekalakítás jogcímen az alábbi 
terhekkel: 

o vezetékjog 93 m2-re (VMB-204/2009) ELMÜ HÁLÓZATI ELOSZTÓ 
Kft (1132 Bp, Váci út 72-74.) javára  

- az illetékes Földhivatalnál Visegrád 028/17 hrsz alatt felvett, „kivett árvízvédelmi 
gát” elnevezésű, 4220 m2 területű ingatlan, amely a Magyar Állam 1/1 arányú 
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tulajdonában a DINPI vagyonkezelésében és az MNV Zrt. tulajdonosi 
joggyakorlása alatt lesz nyilvántartva, a tulajdonjogot érintően az eredeti bejegyzési 
jogcímek (kisajátítás, adásvétel, telekalakítás) figyelembe vételével és telekalakítás, 
valamint ingyenes tulajdonba adás jogcímen az alábbi terhekkel: 

o vezetékjog 12 m2-re (VMB-204/2009) ELMÜ HÁLÓZATI ELOSZTÓ 
Kft (1132 Bp, Váci út 72-74.) javára  

o vezetékjog 99 m2-re (VMB-198/2009) ELMÜ HÁLÓZATI ELOSZTÓ 
Kft (1132 Bp, Váci út 72-74.) javára  

o vezetékjog 4 m2-re (VMB-127/2011) ELMÜ HÁLÓZATI ELOSZTÓ Kft 
(1132 Bp, Váci út 72-74.) javára  

Tulajdonos 1 tulajdonában lévő Ingatlan 1-ből 104 m2 a Visegrád külterület 028/17 
hrsz. alatt felveendő ingatlan részévé válik. 

- az illetékes Földhivatalnál Visegrád 028/18 hrsz alatt felvett, „kivett közforgalom 
elől elzárt magánút” elnevezésű, 309 m2 területű ingatlan, amely a Magyar Állam 
1/1 arányú tulajdonában a DINPI vagyonkezelésében és az NFK tulajdonosi 
joggyakorlása alatt lesz nyilvántartva, a tulajdonjogot érintően az eredeti bejegyzési 
jogcím (kisajátítás) figyelembe vételével és telekalakítás jogcímen az alábbi 
terhekkel: 

o vezetékjog 72 m2-re (VMB-204/2009) ELMÜ HÁLÓZATI ELOSZTÓ 
Kft (1132 Bp, Váci út 72-74.) javára  

o vezetékjog 2 m2-re (VMB-198/2009) ELMÜ HÁLÓZATI ELOSZTÓ Kft 
(1132 Bp, Váci út 72-74.) javára  

o vezetékjog 67 m2-re (VMB-127/2011) ELMÜ HÁLÓZATI ELOSZTÓ 
Kft (1132 Bp, Váci út 72-74.) javára  

- az illetékes Földhivatalnál Visegrád 028/19 hrsz. alatt felvett, a) 4719 m2 területű 
„legelő és gazdasági épület” művelési ágú 1,13 AK értékű és b) 263m2 területű 
„kivett telephely” elnevezésű ingatlan, amely a Magyar Állam 1/1 arányú 
tulajdonában a DINPI vagyonkezelésében, az a) alrészlet tekintetében az NFK, 
valamint a b) alrészlet tekintetében az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt 
lesz nyilvántartva, a tulajdonjogot érintően  az eredeti bejegyzési jogcím (kisajátítás) 
figyelembe vételével és telekalakítás jogcímen az alábbi terhekkel: 

o vezetékjog 183 m2-re (VMB-204/2009) ELMÜ HÁLÓZATI ELOSZTÓ 
Kft (1132 Bp, Váci út 72-74.) javára  

o vezetékjog 357 m2-re (VMB-198/2009) ELMÜ HÁLÓZATI ELOSZTÓ 
Kft (1132 Bp, Váci út 72-74.) javára  

o vezetékjog 32 m2-re (VMB-127/2011) ELMÜ HÁLÓZATI ELOSZTÓ 
Kft (1132 Bp, Váci út 72-74.) javára  

o MAGYAR TELEKOM NYRT (1097 Bp., Könyves K. körút 36.) javára 
kábelelvezetési szolgalmi jog 64 m2 tekintetében, 

- az illetékes Földhivatalnál Visegrád 028/20 hrsz alatt felvett, 714 m2 területű 
„kivett árok” elnevezésű ingatlan, a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában a 
DINPI vagyonkezelésében marad és az NFK tulajdonosi joggyakorlása alatt áll, a 
tulajdonjogot érintően az eredeti bejegyzési jogcím (kisajátítás) figyelembe vételével 
és telekalakítás jogcímen az alábbi terhekkel: 

o vezetékjog 436 m2-re (VMB-198/2009) ELMÜ HÁLÓZATI ELOSZTÓ 
Kft (1132 Bp, Váci út 72-74.) javára  

- az illetékes Földhivatalnál Visegrád 028/21 hrsz alatt felvett, 832 m2 területű 
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„kivett beépítetlen terület” elnevezésű ingatlan, amely a Magyar Állam 1/1 arányú 
tulajdonában és a DINPI vagyonkezelésében és az MNV Zrt. tulajdonosi 
joggyakorlása alatt marad, a tulajdonjogot érintően az eredeti bejegyzési jogcím 
(kisajátítás) figyelembe vételével és telekalakítás jogcímen; 

- az illetékes Földhivatalnál Visegrád 028/22 hrsz alatt felvett, 495 m2 területű 
a)„kivett vízfolyás”, 1154 m2 területű b)„kivett vízfolyás”, 3409 m2 területű 9,48 
AK értékű c)„szántó”, 9252 m2 területű 33,77 AK értékű d)„szántó”, 2155 m2 
területű f)„kivett beépítetlen terület”, 621 m2 területű 2,27 AK értékű g)„szántó”, 
1446 m2 területű h) „kivett beépítetlen terület”, 758 m2 területű 2,77 AK értékű 
j)„szántó”, 3665 m2 területű 0,88 AK értékű m)„legelő”, és 12 ha 4384 m2 területű 
n)„kivett beépítetlen terület” elnevezésű ingatlan, amely az eredeti bejegyzési 
jogcím (kisajátítás) figyelembe vételével és telekalakítás jogcímen a Magyar Állam 
1/1 arányú tulajdonában, a DINPI vagyonkezelésében, az a) b) f) h) n) alrészletek 
tekintetében az MNV Zrt, valamint a c) d) g) j) m) alrészletek tekintetében az NFK 
tulajdonosi joggyakorlása alatt lesz nyilvántartva az alábbi terhekkel: 

o vezetékjog 641 m2-re (VMB-198/2009) ELMÜ HÁLÓZATI ELOSZTÓ 
Kft (1132 Bp, Váci út 72-74.) javára  

- az illetékes Földhivatalnál Visegrád 058/7 hrsz alatt felvett, „szántó” művelési ágú, 
377 m2 területű 1,38 AK értékű ingatlan, amely marad Tulajdonos 3 1/1 arányú 
tulajdonában az eredeti bejegyzési jogcím (kisajátítás) figyelembe vételével és 
telekalakítás jogcímen. 

- az illetékes Földhivatalnál Visegrád 058/10 hrsz alatt felvett, „erdő” művelési ágú, 
7298 m2 területű 1,17 AK értékű ingatlan, amely marad a Magyar Állam 1/1 arányú 
tulajdonában az eredeti bejegyzési jogcím (adásvétel) figyelembe vételével és 
telekalakítás jogcímen és az NFK tulajdonosi joggyakorlása alatt az alábbi 
terhekkel: 

o természetvédelmi terület 34/1997. (XI.20.) KTM. 
o Natura 2000 terület. 
o Pest Megyei Földhivatal részére földmérési jelek elhelyezését biztosító 

használati jog, Psz:010404/IV. 
 

6. Felek rögzítik, hogy a telekalakítás során az alábbi ingyenes területátadás 
történik: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 108. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a helyi 
önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjoga az állam javára 
ingyenesen átadható, jogszabályban meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése 
érdekében. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés jelen pontban rögzített területrész 
…………………….. meghatározott, …………………… állami közfeladat 
ellátásának elősegítése érdekében, …………. ingatlan kialakítása céljára kerül ingyenes 
állami tulajdonba adásra, mely közfeladat megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény. 3/A.§ (1) bekezdése szerinti közfeladatnak. 

Az Önkormányzat kijelenti, hogy az ingyenes vagyonátadás a Mötv. 108. § (3) 
bekezdése alapján az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem 
veszélyezteti és az Önkormányzati feladathoz vagy ezek finanszírozási forrásának 
biztosításához, vagy az Önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok 
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teljesítéséhez nem szükséges. 

Az Önkormányzat kijelenti, hogy az ingyenes vagyonátadás tárgyát képező ingatlanok 
nem képezik részét a forgalomképtelen önkormányzati törzsvagyonnak. 

Az Önkormányzat az ingyenes átadásról a ……………… számú képviselő-testületi 
határozatában döntött, ami jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi. 

Az Mötv.) 108. § (2) bekezdése szerinti ingyenes állami tulajdonba adás útján 
Tulajdonos 3 az Ingatlan 3-ból 125 m2 nagyságú ingatlanrészt ingyenesen átad 
a Magyar Állam tulajdonába, mely ingatlanrész tekintetében a tulajdonosi 
jogok és kötelezettségek összességét az MNV Zrt. gyakorolja, azzal, hogy az az 
illetékes Földhivatalnál Visegrád külterület 028/17 hrsz. alatt felveendő ingatlan 
részévé váljon, Tulajdonos 1 ezt elfogadja. Az átadásra kerülő 125 m2 terület 
forgalmi értéke ……………….,- Ft, azaz ………………………….. forint. 
Amennyiben az ingyenes átadással kapcsolatban ÁFA fizetési kötelezettség 
merülne fel, annak megfizetését Tulajdonos 3 vállalja, és kijelenti, hogy annak 
megtérítésével kapcsolatban sem az MNV Zrt.-vel, sem a Magyar Állam 
bármely képviselőjével szemben igényt nem támaszt. 

7. Felek feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárulnak, hogy az 5. pontban részletezett 
telekalakítás az ott megjelölt jogcímeken a jogok bejegyzésre kerüljenek és kérik a Pest 
Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályát, hogy a telekalakítást ennek, illetve a 
jelen Szerződéshez 1. számú mellékletként csatolt Változási Vázrajznak megfelelően 
jegyezze be. Felek feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárulnak és kérik az illetékes 
Földhivatalt, hogy a jelen szerződés 5. pontjában részletezetteknek megfelelően a 
Visegrád külterület 028/18, a Visegrád külterület 028/20 és a Visegrád 
külterület 058/10 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanok, valamint a 
Visegrád külterület 028/19 hrsz. ingatlan a) alrészlet és a Visegrád külterület 
028/22 hrsz. ingatlan c), d) g) j) és m) alrészletek 1/1 hányada tekintetében 
kerüljön bejegyzésre „a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért 
felelős miniszter a Nemzeti Földügyi Központ útján gyakorolja a Nemzeti Földalapról 
szóló 2010. évi LXXXVII. tv. 3. § (1) bekezdés rendelkezése alapján”, valamint a 
Visegrád külterület 028/5, a Visegrád külterület 028/16, a Visegrád külterület 
028/17, a Visegrád külterület 028/21 helyrajzi szám alatt nyilvántartott 
ingatlanok, valamint a Visegrád külterület 028/19 hrsz. ingatlan b) alrészlet és 
a Visegrád 028/22 hrsz. ingatlan a) b) f) h) n) alrészletek, 1/1 hányada 
tekintetében kerüljön bejegyzésre „a rábízott állami vagyon felett az államot megillető 
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. 3. 
§ (1) bekezdése alapján”. Felek feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárulnak, hogy 
az 5. pontban rögzített Visegrád 028/16 hrsz.-ú, Visegrád 028/18 hrsz.-ú, Visegrád 
028/19 hrsz.-ú, Visegrád 028/20 hrsz.-ú, Visegrád 028/21 hrsz.-ú, és a Visegrád 
028/22 hrsz.-ú ingatlanokra a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának 
vagyonkezelői joga 1/1 arányban, az eredeti bejegyzési jogcím (vagyonkezelésbe adás) 
figyelembe vételével és telekalakítás jogcímén, a Visegrád 028/17 hrsz-ú ingatlan 
esetében az eredeti bejegyzési jogcím (vagyonkezelésbe adás) figyelembe vételével és 
telekalakítás, valamint az Nvtv. 11. § (6a) bekezdése szerinti jogcímen bejegyzésre 
kerüljön. 

Felek tudomással bírnak arról, hogy a Visegrád 058/10 hrsz-ú ingatlant területszámítási 
hiba terheli, azaz az ingatlan tulajdoni lapon nyilvántartott területe és a hatályos állami 
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ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból numerikusan számítható területe eltér, mely 
hibát az illetékes Földhivatal a jelen telekalakítás során a községi területi gyűjtőbe 
történő felvétellel javít ki. A hiba kijavítása a földmérési és térképészeti tevékenységről 
szóló 2012. évi XLVI. törvény 17. § (2) bekezdése szerint nem változtatja meg a 
fennálló természetbeni határvonalat és a birtoklási viszonyokat. 

 

8. Vagyonkezelői jogok rendezése 

A többek között az MNV Zrt.,  az NFA (jogutódja 2019. július 1. naptól az NFK) és 
a DINPI között SZT-124502 számon létrejött telekalakítási és vagyonkezelési 
szerződést módosító szerződés alapján a Visegrád 028/10 helyrajzi szám alatt 
nyilvántartott ingatlan a DINPI vagyonkezelésében van.  

a)  Az MNV Zrt. és a DINPI a jelen Szerződés aláírásával megállapodnak abban, hogy 
a jelen szerződésben foglaltakra tekintettel és figyelemmel a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (6a) bekezdésére a jelen szerződés 5. 
pontjában felsorolt Visegrád külterület 028/16, Visegrád külterület 028/17, 
Visegrád külterület 028/21 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanokra, 
valamint a Visegrád külterület 028/19 hrsz. b) alrészlete, és a Visegrád külterület 
028/22 hrsz. ingatlan a) b) f) h) n) alrészleteire kiterjed a DINPI vagyonkezelői 
joga, és jelen szerződés aláírásával a DINPI és az MNV Zrt. által SZT-111896 
számon, 2017. január 16. napján kötött  hatályos vagyonkezelési szerződés 1. számú 
mellékletét a fent jelzett ingatlanokkal és ingatlan alrészletekkel kiegészítik, 
egyebekben pedig a telekalakítás eredményeként megváltozó adatok figyelembe 
vételével megfelelően módosítják. 

Az MNV Zrt. és a DINPI kijelentik, hogy a jelen szerződéssel érintett 
jogviszonyukat a többi szerződő fél közreműködése nélkül is jogosultak a jövőben 
módosítani. 

b)  Az NFK és a DINPI a jelen szerződés aláírásával igazoltan kötelezettséget vállalnak 
arra, hogy a jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően, a többször kiegészített 
VK2013-273 sz. vagyonkezelési szerződésüket, a jelen Szerződés 5. pontjában 
felsorolt Visegrád 028/18, Visegrád 028/20, helyrajzi szám alatt nyilvántartott 
ingatlanokra, valamint a Visegrád 028/19 hrsz. a) alrészlet  és a Visegrád 028/22 
hrsz. ingatlan c) d) g) j) m) alrészletei tekintetében, az NFK vonatkozó 
eljárásrendjében foglaltak szerint módosítják. 

Az NFK és a DINPI kijelentik, hogy a jelen szerződéssel érintett jogviszonyukat a 
többi szerződő fél közreműködése nélkül is jogosultak a jövőben módosítani. 

 

9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben többek között a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény (Ptk.), az állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI. törvény (Vtv.), a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és az állami 
vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet vonatkozó 
rendelkezései az irányadók. 

10. Jelen szerződés bármilyen módosítása, vagy a jelen szerződéssel kapcsolatos bármely 
jogról való lemondás, vagy annak megváltoztatása kizárólag írásban és valamennyi fél 
által megfelelően aláírtan érvényes. 



 

     

……………… ……………. …………………. ………………. ………………. 

MNV Zrt. NFK DINPI Önkormányzat 

8 

 

11. Felek képviselői kijelentik, hogy magyar jogi személyek. Az Önkormányzat a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján létrejött jogi személy. A 
MNV Zrt. a Magyar Állam által alapított egyszemélyes részvénytársaság, belföldön 
bejegyzett adóalany. A DINPI jogszabállyal [a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről 
szóló 34/1997 (XI. 20.) KTM rendelet] létrehozott központi költségvetési szerv. Az 
NFK a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 2019. július 1 napjától 
hatályos 4. § (1) bekezdése értelmében az agrárpolitikáért felelős miniszter irányítása 
alatt álló központi költségvetési szerv. 

12. Eljáró ügyvéd tájékoztatja a Feleket, hogy a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény – a továbbiakban 
Pmt. - alapján azonosítási kötelezettség terheli Felek adatai vonatkozásában. Felek 
adatai a Pmt. rendelkezései alapján jelen szerződésben kerülnek rögzítésre, a Felek 
adatszolgáltatása és az általuk bemutatott, személyazonosság igazolására a Pmt. 
szabályai szerint alkalmas okirat bemutatása alapján. Felek jelen szerződés aláírásával 
büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy jelen szerződés aláírása során saját 
nevükben járnak el. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződéses kapcsolat fennállása 
alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve amennyiben nem saját nevükben 
járnak el az ügylet során, a tényleges tulajdonos adataiban bekövetkezett változásról a 
tudomásszerzéstől számított 5 napon belül kötelesek eljáró ügyvédet írásban értesíteni. 
Felek jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy eljáró ügyvéd 
a személyi adataikat tartalmazó okmányaikról, dokumentumaikról fénymásolatot 
készítsen, és adataikat kezelje. Felek adatait az eljáró ügyvéd a személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései 
alapján, kizárólag a Pmt-ben foglalt kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti. 

13. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, 
kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, 
ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. 
számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.  

14. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződés együttműködés során személyes 
adatokat csak és kizárólag a jelen Megállapodás teljesítéséhez szükséges mértékben 
kezelnek a másik Fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. 
Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, 
illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez 
indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat az Infotv. 
keretei között teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek 
minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok 
beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet. 

15. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja továbbá a 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), c) és e) alpontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik 
mindazon személyes adataiknak a másik Fél általi kezelését, amely célból és mértékben 
ez az adatkezelés a jelen szerződés teljesítéséhez a másik Félnek szükséges. 

16. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges vitáikat 
elsősorban tárgyalás útján igyekeznek rendezni. Ennek eredménytelensége esetén az 
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általános szabályok szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező rendes bírósághoz 
fordulnak jogorvoslatért. 

17. Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés egyben ügyvédi tényvázlatnak is minősül 
és kölcsönösen kijelentik, hogy jelen jogügylettel kapcsolatban az eljáró ügyvédtől teljes 
körű tájékoztatást kaptak, beleértve az adó- és illetékszabályokat is. 

18. Felek megállapodnak, hogy a telekrendezéssel kapcsolatos eljárási költségeket és díjakat 
Tulajdonos 3 viseli – ide nem értve a Felek saját jogi képviselőinek díját. Tulajdonos 3 
viseli jelen Szerződést ellenjegyző ügyvéd díját. 

19. Felek meghatalmazzák a Szabó Csaba Ügyvédi Irodát (címe: 1054 Budapest, Báthori 
u. 20., eljáró ügyvéd dr Szabó Csaba), KASZ:…..) jelen szerződés elkészítésére, 
ellenjegyzésére, továbbá a szerződéssel összefüggő földhivatali és egyéb hatósági 
eljárásokra, valamint 3. személyek előtti képviseletre – ideértve az érintettek 
hozzájárulásához szükséges eljárásokat is. A Szabó Csaba Ügyvédi Iroda jelen 
szerződés ellenjegyzésével elfogadja a meghatalmazást. 

20.  A Felek megállapodnak, hogy jelen szerződést az MNV Zrt. részéről saját jogtanácsosa 
ellenjegyzi, a DINPI részéről saját jogtanácsosa ellenjegyzi, és az NFK részéről is saját 
jogtanácsosa ellenjegyzi. 

Felek jelen szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.  

Mellékletek: 
1. 665067/2021 iktatószámú változási vázrajz 

2. számú melléklet a Mötv. 108.§ (4) bekezdésében meghatározottaknak megfelelő 
képviselő-testületi határozat (egyszerű másolatban) 

 
 
Budapest, 2021. 
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Az NFK részéről ellenjegyzem, azzal, hogy a jelen ellenjegyzés az Üttv. 44. § (1) bekezdés 
c)-d) pontjaiban foglaltaknak az NFK vonatkozásában való tanúsítására terjed ki. 
 
Budapest,  
 
 
………………………………………. 
           kamarai jogtanácsos  
 
 
 
A DINPI részéről ellenjegyzem, azzal, hogy a jelen ellenjegyzés az Üttv. 44.§ (1) bekezdés 
c) és d) pontjában foglaltaknak a Vagyonkezelő vonatkozásában való tanúsítására terjed ki: 
Budapesten, 2021. ……….…hó…… napján 
 
Dr. Kónya Gergely Krisztián 
kamarai jogtanácsos 
KASZ: 36074190  

 

 

 
Az MNV Zrt. részéről ellenjegyzem, azzal, hogy a jelen ellenjegyzés az Üttv. 44.§ (1) 
bekezdés c) és d) pontjában foglaltaknak az MNV Zrt. vonatkozásában való tanúsítására 
terjed ki: 
Budapesten, 2021. ……….…hó…… napján 
 
…………………….. 
kamarai jogtanácsos 
KASZ:  

 


