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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 13.§ (1) 21. pontja szerint az önkormányzat kötelező feladata a víziközmű-szolgáltatás 

biztosítása, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi 

önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 1.§ (1) 

bekezdés c) pontja szerint az ellátási felelősség elve: e törvényben meghatározottak szerint az 

állam vagy a települési önkormányzat (a továbbiakban együtt: ellátásért felelős) kötelessége és 

joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -

tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről. 

 

A Vksztv. alapján az abban meghatározott feladatokat a közigazgatási területén lévő 

felhasználási helyekre és az azokat közvetlenül ellátó víziközműre nézve a Vksztv. 5/F.§ (5) 

bekezdésben foglalt eltéréssel a települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi 

önkormányzat látja el. 

 

Az Mötv. és a Vksztv. a víziközmű-szolgáltatást kötelező önkormányzati feladatként határozza 

meg.  

 

A Vksztv. 2.§ 24. pontja értelmében a víziközmű-szolgáltatás: közszolgáltatási szerződés 

keretében nyújtott közműves ivóvízellátás az ahhoz kapcsolódó tűzivíz biztosítással, 

továbbá a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás, ideértve az egyesített rendszerű 

csapadékvíz-elvezetést is (a továbbiakban együtt: víziközmű-szolgáltatási ágazatok). 

 

A Vksztv. 5/F. § (1) bekezdése meghatározza az ellátásért felelős részére a víziközmű-

szolgáltatás biztosításához szükséges feladatokat.  

 

Vksztv. 6.§ (1) bekezdése alapján víziközmű kizárólag az állam vagy települési önkormányzat 

tulajdonában állhat. Az állami tulajdonú víziközmű felett az államot megillető tulajdonosi 

jogok és kötelezettségek összességét a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság gyakorolja. 



 

2020. novemberében az állami víziközmű-stratégiai célkitűzésekkel összhangban létrejött a 
100%-os állami tulajdonban álló Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 

továbbiakban: NV Zrt.), amely cég arra hivatott, hogy az állami tulajdonú víziközmű felett, 
valamint a Vksztv. 5/H. § alapján az állam tulajdonába kerülő víziközmű működtető eszközök 
és rendszerfüggetlen víziközmű-elemek felett az államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 
rendelkezései alapján a víziközmű-szolgáltató társaságok állami tulajdonú társasági 
részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét 
gyakorolja. 

 

A Vkszt. 5/H.§ (2) bekezdése alapján a feladatellátásra kötelezettek részére, hogy a víziközmű-
vagyon, illetve a tulajdonában álló víziközmű működtető eszköz tulajdonjogát térítésmentesen, 
nyilvántartási értéken történő átvezetéssel is átruházhatja az államra, ha a víziközmű-
rendszeren kizárólagos vagy az állammal közös tulajdonnal rendelkezik. 
 
A Vksztv. módosításával megnyílt annak a lehetősége, hogy az önkormányzat az őt terhelő 
ellátási felelősséget az NV Zrt. útján a Magyar Államra ruházza át. 
 

A Magyar Állam képviseletében eljáró NV Zrt. a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó 
ellátásért felelősség átadásához kapcsolódóan Integrációs Programot dolgozott ki az ellátásért 
felelős önkormányzatok közreműködésével. 

 

Az Integrációs Programban történő részvétel az önkormányzatok részéről teljesen 

önkéntes alapon történik, vagyis a jelen előterjesztés mellékletét képező átruházási 

megállapodásban kizárólag akkor vesz részt, ha erről a Képviselő-testület meghozza a 

jelen előterjesztés részét képező határozati javaslat szerinti határozatát. 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 168/2022.(VIII.26.) KT 

határozattal szándékát fejezte ki, hogy Dunaföldvár Város Önkormányzatát terhelő 

víziközmű-szolgáltatás vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségét és a víziközmű-

szolgáltatás biztosítására szolgáló közmű vagyont a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 

évi CCIX. törvény 5/H. § (2)-(9) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével víziközmű-

szolgáltatás biztosítása érdekében önkéntesen és térítésmentesen a Magyar Államra át 

kívánja ruházni. Ennek érdekében a NV Zrt-vel egyeztetések történtek a Mezőföldvíz Kft. 

közreműködésével. 

 

Az Integrációs Program soron következő lépése, hogy az ellátásért felelős önkormányzatok a 
tulajdonukban álló víziközmű és azt működtető vagyont ingyenesen a Magyar Államra 
ruházzák külön megállapodás keretében. 

 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművel kapcsolatos vagyon nyilvántartási értéke 

nettó 1 208 210 009.- Ft.  

 

A Mezőföldvíz Kft. jegyzett tőkéje 492 100 000.- Ft. A Mezőföldvíz Kft-ben Dunaföldvár 

Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) jegyzett tőkéje 13 096 000.- Ft. 

 

Az önkormányzat tulajdonában álló közmű a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 5.§ (5) bekezdés a) pontjának értelemében az önkormányzat korlátozottan 

forgalomképes törzsvagyonát képezi. 

 



A Magyar Államra csak a bérleti üzemeltetési szerződésen alapuló befejezetlen, folyamatban 

lévő beruházások – ide nem értve az uniós és az egyedi kormányhatározaton alapuló 

beruházásokat – mint befejezetlen állomány kerülnek átvételre, ezen beruházások forrása az 

átvételre kerülő felhalmozási célú forrás, ezen beruházásokat és a forrást átadását 

megállapodásban kell rögzíteni. 

 

A vagyonátadással kapcsolatos további szabályokat a Vkszt. 5/H. § (3)-(9) bekezdései az 

alábbiak szerint határozzák meg: 

„(3)  Ha víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős önkormányzat is tulajdonnal rendelkezik, 

az ellátásért felelős önkormányzatok egyhangú döntéssel a víziközmű-rendszer, illetve a 

tulajdonukban álló víziközmű működtető eszköz tulajdonjogát térítésmentesen, nyilvántartási 

értéken történő átvezetéssel is átruházhatják az államra. 

(4) Az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű-vagyon (2) vagy (3) bekezdés szerinti 

átruházásához kapcsolódóan a 18. § szerinti víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források 

tulajdonjoga a korábbi ellátásért felelőstől nyilvántartási értéken történő átvezetéssel, 

térítésmentesen az államra száll. A fejlesztési források átadás-átvételéről az érintett 

önkormányzat és az állam képviseletében eljáró szervezet írásban megállapodik. 

(5) A víziközmű-szolgáltató - az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű-vagyon (2) vagy 

(3) bekezdés szerinti átruházásához kapcsolódóan - a tulajdonában álló víziközmű működtető 

eszközök és a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek tulajdonjogát az államra, mint új ellátásért 

felelősre nyilvántartási értéken történő átvezetéssel, ingyenesen is átruházhatja. 

(6) Az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű-vagyon (2) vagy (3) bekezdés szerinti 

átruházása esetén az üzemeltetési jogviszony a víziközmű-vagyon tulajdonjogának átszállását 

követő napon megszűnik, vagy - a korábbi és az új ellátásért felelős közötti megállapodás 

alapján - az állam, mint új ellátásért felelős a fennálló üzemeltetési jogviszony tekintetében a 

korábbi ellátásért felelős helyébe lép. Az üzemeltetési jogviszony megszűnése esetén az állam 

mint új ellátásért felelős az új üzemeltetési jogviszony létrehozásáról akként gondoskodik, hogy 

a szolgáltatás folytonossága közérdekű üzemeltető kijelölése nélkül is biztosított legyen. 

(7) Ha az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű-vagyon (2) vagy (3) bekezdés szerinti 

átruházása az üzemeltetési jogviszony megszűnését eredményezi, a korábbi ellátásért felelős a 

víziközmű-vagyon tulajdonjogának átszállását követően haladéktalanul átadja az új ellátásért 

felelős részére a 61. § (1) bekezdése szerinti adatokat, valamint minden egyéb olyan adatot, 

amely az érintett víziközmű-rendszerhez kapcsolódóan az ellátásért felelős kötelezettségeinek 

teljesítéséhez szükséges. Ha az ellátásért felelős kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges 

adatok a korábbi ellátásért felelősnél - annak írásbeli nyilatkozata alapján - nem állnak 

teljeskörűen rendelkezésre, a korábbi üzemeltetési jogviszony szerinti víziközmű-szolgáltató a 

hiányzó adatokat az új ellátásért felelős írásbeli felszólítását követő 5 napon belül átadja az új 

ellátásért felelős részére. 

(8) A (2)-(5) bekezdés szerinti térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó 

szempontjából közcélú adománynak minősül. 

(9) A települési önkormányzat - a víziközmű-vagyon (2) vagy (3) bekezdés szerinti 

átruházásához kapcsolódóan - térítésmentesen átruházhatja az államra, mint új ellátásért 

felelősre az átadással érintett víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony 

alapján ellátó víziközmű-szolgáltatóban fennálló társasági részesedését. A térítésmentes 

tulajdon-átruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak 

minősül. 

 

A Vksztv. 5/H. §-a lehetőséget biztosít az önkormányzatok számára, hogy amennyiben nem 

tudnak, vagy nem kívánnak a törvényben foglalt víziközmű-szolgáltatás ellátási 

kötelezettségüknek eleget tenni, úgy az ellátási felelősséget és a hozzá kapcsolt víziközmű 



vagyont, működtető vagyont és a működtetés biztosítására a szolgáltató társaságban 

fennálló tulajdonosi részesedést önkéntesen, ingyenesen átadhatják a Magyar Állam 

részére. Ezáltal biztosított az önkormányzatok részére az integrációs eljárásban való 

részvétel. 

 

A Mezőföldvíz Kft. tájékoztatta az érintett önkormányzatokat, hogy a Vkszt. 5/H.§ szerinti 

döntés meghozatalának határideje 2022. szeptember 20. napja.  

 

A Mezőföldvíz Kft. tájékoztatása alapján a 2022. és 2023. évi működési költségeit jelentősen 

befolyásolják a béremelés és folyamatos bérkorrekció, a drasztikus villamos-energia ár 

emelkedése, az anyag-és üzemanyag árak jelentős növekedése, illetve a szomszédos országban 

zajló háború hatására elmaradó tervezett beruházások. A fenti hatások miatt 2022. évre a 

Mezőföldvíz Kft. várható vesztessége elérheti az 1,48 milliárd Ft-ot. A 2023. évben a működési 

költségek drasztikusan meghaladják a Mezőföldvíz Kft. bevételeit. 

 

Ezekre tekintettel a Mezőföldvíz Kft. olyan mértékű vesztességgel számol, amely 

ellensúlyozása a tagok általi tőkepótlással reálisan nem megoldható. 

 

Az előterjesztés mellékletét képező megállapodások tájékoztató jellegűek. Az NV Zrt. a 

héten a szerződéseket aktualizálja. Az aktualizált szerződések a képviselők részére külön 

kerülnek kiküldésre. 

 

Kérem a határozati javaslat megvitatását és határozati javaslat szerinti döntéshozatalt! 

 
Dunaföldvár, 2022. szeptember 13. 
     
        Horváth Zsolt sk. 

   polgármester 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
1. Dunaföldvár Város Önkormányzatát terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása 

vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének a Magyar Államra történő 
átruházására irányuló Integrációs Programban részt kíván venni. 

2. kinyilvánítja, hogy  
a) a víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon, 

b) az átadással érintett víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony 
alapján ellátó Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű 

Társaságnál (7030 Paks, Kölesdi út 46., Cg. 17-09-001805) 2,66 %-os fennálló 
társasági részesedés ingyenes átruházásáról, valamint 

c) az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó, víziközmű-fejlesztésre 

fel nem használt források tulajdonjogának térítésmentesen, nyilvántartási 

értéken történő átvezetéséről szóló megállapodás tervezetét megismerte, annak 

tartalmával egyetért, ennek megfelelően felhatalmazza a polgármestert arra, 

hogy a jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében azt 

aláírja és az átruházáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 



3. az 1. pontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében a polgármesternek 

 felhatalmazást ad a jelen határozat 2. pontjában megjelölt megállapodás nyomán a 

 víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon Magyar Állam részére történő 
 térítésmentes átadására, illetve a szükséges nyilatkozat, jognyilatkozat és intézkedés 

 megtételére. 



 

MEGÁLLAPODÁS INGATLAN TULAJDONJOGÁNAK TÉRÍTÉSMENTES 

ÁTADÁSÁRÓL 
 
 

 

amely létrejött 

 

egyrészről: Dunaföldvár Város Önkormányzata (székhely: 7020 Dunaföldvár, Kossuth  

  Lajos utca 2. ,  PIR azonosító: 733469.; adószám: 15733469-2-17, statisztikai   

  számjel: 15733469-8411-321-17,  ÁHTI  azonosító: 743044,  képv.: Horváth Zsolt  

  polgármester),  mint átadó (a továbbiakban „Átadó”) 

 

másrészről: a Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Vízművek Zrt. (székhely: 

 1118 Budapest, Homonna u. 2-4.; cégjegyzékszám: 01-10-141112; statisztikai  

számjel: ……; adószám: 28950334-2-43; képv.: Volencsik Zsolt Mihály  
vezérigazgató), mint átvevő (a továbbiakban: „Átvevő”) 

 

(a továbbiakban együtt: „Felek”) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 

 

1. Felek rögzítik, hogy közöttük a mai napon a Dunaföldvár Város ellátási területét érintő 

megállapodás jött létre a víziközmű-szolgáltatás működtetésének biztosítása 

érdekében, amely megállapodás keretében az Átadó a tulajdonában lévő víziközmű-

vagyonba tartozó ingatlanok ingyenesen történő átadására is kötelezettséget vállalt. 

 
2. Az 1. pontban rögzítettekre és a jelen megállapodás aláírására Dunaföldvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének ..        KT határozat felhatalmazást biztosított a 

polgármester számára. 

 

3. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodással érintett ingatlanok az alábbiak:  
 
 
 
 
település 

 

 

fekvés 

(bt. / kt. 

/ zk.) 

 
 

 

helyrajzi 

szám 

 
 
 
 
megnevezés  

 
 

 

természetbeni 

cím 

 

 

Átadó  
tulajdoni 

hányada 

 
 

 

terület  

(m
2
) 

 
 
 
 
 
 

 

4. A Felek rögzítik, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a 

továbbiakban: Vksztv.) 6. § (1) bekezdése szerint víziközmű kizárólag az állam, vagy 

a települési önkormányzat tulajdonában állhat. Rögzítik továbbá, hogy a Vksztv. 5/H.  
§ (2) bekezdése alapján az Átadó, mint ellátásért felelős önkormányzat a víziközmű-

vagyon, illetve a tulajdonában álló víziközmű működtető eszköz tulajdonjogát 

térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel is átruházhatja az államra, 

ha a víziközmű-rendszeren kizárólagos vagy az állammal közös tulajdonnal 

rendelkezik. 

 

1 -



 
5. Az 1. pontban körülírt megállapodásban foglaltakra és a 4. pontban hivatkozott 

jogszabályokra tekintettel az Átadó a jelen megállapodással visszavonhatatlanul, 

térítésmentes átadás címén átruházza Átvevőre, Átvevő pedig elfogadja a 3. pontban 

körülírt ingatlanok ott megjelölt tulajdoni hányadát. 

 
6. A tulajdonjog átruházásának feltétele az 1. pontban körülírt megállapodás hatályba 

lépése, amely időpontig Átadó az ingatlanokon fennálló tulajdonjogát fenntartja. 

Átadó a tulajdonjog átruházást és Átvevő tulajdonjoga bejegyzésének engedélyezését 

tartalmazó, ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott külön nyilatkozatát (bejegyzési engedélyt), 

4 (négy) eredeti példányban – az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas okiratra 

megszabott alakban – jelen szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd jelenlétében 

aláírja és letétbe helyezi. A letétbe helyezett okiratok kiadásának feltétele, hogy az 1. 

pontban körülírt megállapodás hatályba lépjen, amit Átvevő erre vonatkozó írásos 

nyilatkozata igazol. Átadó, mint letevő a letétbe helyezett nyilatkozatokat nem 

követelheti vissza. Abban az esetben, amennyiben a jelen megállapodás a Felek 

elállása, avagy közös megegyezése alapján megszűnik, a letétbe helyezett és még 

szerződésszerűen ki nem adott okiratokat ellenjegyző ügyvéd annak valamennyi 

eredeti példányában a letevő (mint Átadó) részére adja vissza. Felek megállapodnak, 

hogy vitás esetben ellenjegyző ügyvéd jogosult az okirati letét kiadását a bíróság 

ítéletéig megtagadni. 

 
7. Átvevő jogosult a jelen szerződést tulajdonjog bejegyzési kérelemmel benyújtani az 

illetékes földhivatalhoz azzal, hogy Felek az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi 

CXLI. törvény 47/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján kérik az eljárás függőben 

tartását Átadó által a bejegyzési engedély megadására meghatározott, legfeljebb az 

okirat ingatlanügyi hatósági benyújtásától számított 6 hónapos határidő elteltéig. 

 
8. Átvevő az 1. pontban körülírt megállapodás hatályba lépésének napján lép a jelen 

megállapodással átruházott ingatlanok birtokába. A Felek a birtokátruházásról szükség 

szerint jegyzőkönyvet vesznek fel. 

 
9. Átadó szavatol azért, hogy az ingatlanok a tulajdoni lapra bejegyzetteken túlmenően 

per-, igény- és tehermentesek. 

 
10. Felek rögzítik, hogy Dunaföldvár Város Önkormányzata a Magyar Államkincstár 

törzskönyvi nyilvántartásában szereplő jogi személy, amelynek szerződéskötési 

képességét sem jogszabály, sem bírói ítélet, egyéb határozat nem korlátozza, nem zárja 

ki. Az önkormányzat törzskönyvi kivonata és a képviselő aláírás-mintája vagy 

meghatalmazása mellékelten csatolásra kerül. 

 
11. Felek rögzítik, hogy Átvevő a Magyar Állam, így a Vksztv. 6. § (1) bekezdése alapján 

az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése a számára megengedett, a Nemzeti 

Vízművek Zrt. ugyanezen 6. § (3) bekezdése alapján jár el. Átvevő képviselője 

kijelenti, hogy a Nemzeti Vízművek Zrt. Magyarországon, a magyar jog szerint 

jogszerűen nyilvántartásba vett gazdasági társaság, és nem áll sem felszámolási-, sem 

kényszertörlési-, sem végelszámolási-, sem csődeljárás alatt, előadja továbbá, hogy 

ingatlan szerzési és elidegenítési képessége korlátozás alá nem esik, így a szerződés 
 
 

 

- 2 - 



 
megkötésének vele szemben törvényi akadálya nincsen. Átvevő rendelkezésre bocsátja 

cégkivonatát, továbbá az aláírásra jogosult aláírás mintáját. 

 

12. Az ingatlanok tulajdonjogának átadása könyv szerinti értéken történik. 

 
13. Felek megállapítják, hogy a Vksztv. 8. § (3) bekezdése alapján a jelen megállapodás 

alapján teljesített víziközmű-vagyonátadás az általános forgalmi adó szempontjából 

közcélú adománynak minősül. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény 11. § (3) bekezdése alapján a közcélú adomány nem minősül ellenérték 

fejében történő termékértékesítésnek, ezáltal áfa fizetési kötelezettség a jelenlegi 

megállapodás alapján nem keletkezik. 

 
14. Adományozott az adomány teljesítéséről a teljesítéskori hatályos adójogszabályok 

szerint – amennyiben a jogszabályok igazolást írnak elő – igazolást ad ki a tárgyévet 

követő év január 31-ig. 

 
15. Felek ezúton megbízzák és meghatalmazzák ……………………. a jelen szerződés és 

kapcsolódó nyilatkozatok elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint jelen 

jogügylettel kapcsolatban az illetékes földhivatal és az illetékügyi hatóság előtti teljes 

jogkörrel (azzal a korlátozással, hogy a NAV előtti képviselet kizárólag a B400 

adatlap aláírására és benyújtására korlátozódik) történő képviselettel, amely megbízást 

és meghatalmazást a szerződést szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd ezennel elfogad. 

Jelen meghatalmazás kiterjed az esetleges név-, adat-, számelírás, vagy nyilvánvaló 

elírás, számítási hiba esetén ezen hibáknak közvetlenül a szerződés szövegében 

kézírás útján, bélyegzővel való kijavítására. Az ilyen kijavítás nem minősül 

szerződésmódosításnak. Jelen okirat tartalmát a felek egyben ügyvédi megbízásnak és 

tényvázlatnak is tekintik. Felek megállapodnak abban, hogy a tulajdon-átruházás 

költségeit Átvevő fizeti meg. 

 

16. Felek a jelen szerződés aláírásával kijelentik, hogy jelen jogügylettel kapcsolatban a 

jogszabály által előírt adataik ellenőrzését és a szerződésben való feltüntetését nem 

tekintik a személyes adatok védelme megsértésének, egyúttal hozzájárulnak a 

személyes adataiknak a 2017. évi LIII. törvényben és a 2017. évi LXXVIII. 

törvényben foglaltak szerinti ellenőrzéséhez és kezeléséhez. Felek tudomásul veszik, 

hogy a szerződéses kapcsolat fennállása alatt jelen adásvételi ügylet végleges 

lezárásáig az azonosítás során megadott adatokban bekövetkezett változásról 

haladéktalanul kötelesek az eljáró ügyvédet írásban tájékoztatni. 

 
17. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. idevonatkozó rendelkezései 

az irányadóak. Jelen szerződésből eredő esetleges jogvitájukat felek igyekeznek 

egymás érdekeinek kölcsönös szem előtt tartásával békésen rendezni. 

 

A jelen szerződést – amely … (……) számozott oldalból áll és 7 (hét) egymással szó szerint  
megegyező eredeti példányban készült – a Felek elolvasás és értelmezés után, mint 

akaratukkal és szándékukkal mindenben megegyezőt, a kellő felhatalmazások birtokában 

jóváhagyólag aláírják. 
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Kelt ……………, 2022. ………………. napján. 
 
 
 
 

…………………………… …………………………… 

Dunaföldvár Város  

Önkormányzata Magyar Állam 

Átadó Átvevő 

képv.: Képv.: 

Horváth Zsolt polgármester Nemzeti Vízművek Zrt. 

 Volencsik Zsolt vezérigazgató 
 
 
 
 

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem 

………………, 2022. ……………… napján: 

 

…………………………… 

…………………. Ügyvédi Iroda 

………………………. ügyvéd 

KASZ: ……………………………. 
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MEGÁLLAPODÁS 

 

 
amely létrejött  

egyrészről 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzata (székhely: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. ,  

PIR azonosító: 733469.; adószám: 15733469-2-17, statisztikai  számjel: 15733469-8411-321-17,  

ÁHTI  azonosító: 743044,  képv.: Horváth Zsolt polgármester polgármester), mint átruházó (a 

továbbiakban együttesen: Átruházó vagy Átadó) 

 
másrészről 

 
a Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Vízművek Zrt. (székhely: 1118 Budapest,  
Homonna utca 2-4. ; cégjegyzékszám: 01-10-141112; adószám: 28950334-2-43; statisztikai  
számjel: 28950334-7022-114-01, képv.: Volencsik Zsolt Mihály vezérigazgató), mint átvevő (a 

továbbiakban: NV Zrt. vagy Átvevő) 

 
továbbiakban Felek között, az alulírott napon, az alábbi feltételek szerint, Dunaföldvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-tesületének …………………. KT határozata alapján. 
 
 

I. Preambulum – előzmények 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 2021.06.13. 

napján hatályba lépett módosítása értelmében az ellátásért felelős önkormányzat a víziközmű-vagyon, 

illetve a tulajdonában álló víziközmű működtető eszköz tulajdonjogát térítésmentesen, nyilvántartási 

értéken történő átvezetéssel is átruházhatja az államra, ha a víziközmű-rendszeren kizárólagos vagy az 

állammal közös tulajdonnal rendelkezik. 

 
II. Víziközművek és víziközmű működtető eszközök átruházása, valamint az ellátásért 

való felelősség 

 

1. Felek rögzítik, hogy az ott megjelölt tulajdoni hányadban és könyv szerinti értéken az Átruházó 
tulajdonát képezik a jelen megállapodás … sz. mellékletében felsorolt víziközművek (a jelen 
fejezetben a továbbiakban: Víziközművek) és a jelen megállapodás … . sz. mellékletében felsorolt 
víziközmű működtető eszközök (a jelen fejezetben a továbbiakban: Működtető Eszközök). 

 

2. A jelen szerződés hatályba lépésének napjával Átruházó az Átvevőre ingyenesen átruházza, 
Átvevő pedig megszerzi a Víziközművek és a Működtető Eszközök tulajdonjogát. Átadó kijelenti, 
hogy az átadott Víziközművek és Működtető Eszközök a jelen megállapodásban rögzítetteken 
túlmenően per-, teher- és igénymentesek, illetve harmadik személynek nincs olyan joga, mely az 
Átvevő tulajdonszerzését, tulajdonosi joggyakorlását korlátozná, vagy akadályozná. 

 
3. Felek vállalják, hogy amennyiben a Víziközművek vagy a Működtető Eszközök bármelyike 

tulajdonjogának átruházáshoz valamely további nyilatkozat megtétele szükséges, azt egymás 
felhívására haladéktalanul megteszik. 

 
4. Felek rögzítik, hogy Átvevő a Magyar Állam, így a Vksztv. 6. § (1) bekezdése alapján a 

Víziközművek tulajdonjogának megszerzése a számára megengedett, a Nemzeti Vízművek Zrt. 
ugyanezen 6. § (3) bekezdése alapján jár el. 

 
5. Felek rögzítik, hogy a Víziközművek és a Működtető Eszközök tulajdonjogának az Átvevőre 

történő átszállásával, az azt követő napon, a Vszktv. 5/H. § (6) bekezdése alapján ellátásért 
felelősként az Átvevő lép az Átruházó helyébe. Átvevő kijelenti, hogy az ellátásért felelős jogait 
és kötelezettségeit ismeri, azok gyakorlását vállalja. 

 
6. Az Átadó, mint korábbi ellátásért felelős a víziközmű-vagyon tulajdonjogának átszállását 

követően haladéktalanul átadja az Átvevő, mint új ellátásért felelős részére a Vksztv. 61. § (1) 



bekezdése szerinti adatokat, valamint minden egyéb olyan adatot, amely az érintett víziközmű-

rendszerhez kapcsolódóan az ellátásért felelős kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. 
 

 

III. Üzletrész-átruházás 
 

7. Felek rögzítik, hogy az Átruházó kizárólagos tulajdonát képezi a Mezőföldi Regionális Víziközmű 
Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 7030 Paks, Kölesdi út 46.) meglévő, 13.096.000  
Ft, azaz tizenhárommillió-kilencvenhatezer Forint mértékű üzletrész. 

  
8. Átadó jelen szerződés aláírásával is kijelenti, hogy az üzletrészre eső törzsbetétét teljes mértékben 

befizette a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. részére. Kijelenti továbbá, hogy a társasági 
szerződés, avagy a Ptk. alapján nincs akadálya a Átvevő tulajdonszerzésének. 
 

9. Átadó kijelenti, hogy az átadott üzletrész per-, teher- és igénymentes, illetve harmadik személynek 
nincs olyan joga, mely az Átvevő tulajdonszerzését, tulajdonosi joggyakorlását korlátozná, vagy 
akadályozná. 

 
10. Átvevő kijelenti: ismeri és magára nézve kötelező erejűnek ismeri el a társasági szerződés 

rendelkezéseit, és a tulajdonszerzését haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül bejelenti a 
társaságnak. Kijelenti és elismeri továbbá, hogy a társasággal, illetőleg az üzletrésszel kapcsolatos 
tájékoztatási kötelezettségét az Átadó teljesítette, illetőleg ő maga is eleget tett tájékozódási 
kötelezettségének. 

 

 

IV. Járulékos kérdésekkel kapcsolatos rendelkezések 
 

11. Az ellátásért való felelősség átszállására, valamint Vksztv. 18.§-ban foglaltakra tekintettel, a 
Vksztv. 5/H. § (4) bekezdése alapján a Felek rögzítik, hogy a víziközmű-fejlesztésre fel nem 

használt források tulajdonjoga a korábbi ellátásért felelős Átadótól nyilvántartási értéken történő 
átvezetéssel, térítésmentesen az Átvevőre száll. Az Átadó a jelen szerződés aláírásával 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft., mint víziközmű-
szolgáltató az általa beszedett, de víziközmű-fejlesztésre fel nem használt víziközmű-fejlesztési 

hozzájárulás összegével az Átvevő felé számoljon el és az esetleges maradványt az Átvevő részére 
adja át. 

 
12. Az Átadó kijelenti és szavatol azért, hogy a víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források 

nyilvántartási értéke … sz. mellékletében szereplő összeggel azonos. 

 
13. Felek rögzítik, hogy az Átadó a … sz. mellékletében feltüntetett (lejárt) bérleti díj-követelést tartja 

nyilván a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-vel szemben, amit arra tekintettel nem 
érvényesített eddig, hogy az Átadó maga a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. részvényese. 

Tekintettel arra, hogy a díj kizárólag víziközmű-fejlesztési feladatok finanszírozására fordítható, 
az Átadó az itt körülírt bérleti díj-követelésének általános forgalmi adót nem tartalmazó, nettó 

értékét a jelen megállapodás aláírásával az Átvevőre engedményezi. 

 

14. Felek rögzítik, hogy a … sz. mellékletében megjelölt víziközművek pályázati támogatásból 
valósultak meg, amely projekt(ek) megvalósítása során az Átvevő az Átadó szerződéses 
jogutódjává válik, a pályázat(ok)ban és a kapcsolódó szerződésekben vállalt kötelezettségek 
Átvevőt terhelik, a jogosultságok őt illetik. Felek az ehhez szükséges jognyilatkozatokat kellő 

időben megteszik, a szükséges jóváhagyásokat beszerzik. 

 

 V. Az átadás ellentételezése 

 

15. Felek rögzítik, hogy a III., II. és IV, fejezetben rögzített átruházásokra a jelen fejezetben 
foglaltakra tekintettel ingyenesen, ellenérték nélkül kerül sor. 
 

 

VI. Költségviselés 

 



16. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítése körében felmerült 
költségeiket maguk viselik. 

 
17. A Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás tárgyát képező társasági részesedés, valamint 

víziközmű és a víziközmű működtető vagyon átruházása az általános forgalmi adó szempontjából 
közcélú adománynak minősül. 

VII. Szavatosság 

 

18. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás és mellékletei a felek által rendelkezésre bocsátott 
információk és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal adatszolgáltatása alapján 
készültek. 
 

19. Az Átadó – az előző pontban foglaltakra is figyelemmel – a legjobb tudomása és meggyőződése 

szerint kijelenti és megerősíti, hogy a jelen megállapodás mellékleteiben hiánytalanul és megfelelő 

jellemzőkkel, teljeskörűen került feltüntetésre minden, a jelen megállapodás tárgyát képező 

releváns adat, információ, ami szükséges a jelen megállapodás céljának teljesítéséhez, így 

különösen, de nem kizárólagosan az Átruházó tulajdonát képező víziközművek és víziközmű 

működtető eszközök, víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források, bérleti díj-követelések, 

pályázati projekt(ek).Az Átadó kijelenti továbbá, hogy a jelen megállapodás kapcsán átadott vagy 

átadandóként megjelölt dokumentumok, a megállapodásban és mellékleteiben, továbbá az átadott 

vagy átadandóként megjelölt dokumentumokban szereplő adatok megbízható, teljes körű 

információt tartalmaznak. Az Átadó szavatol azért, hogy könyveiben a jelen megállapodással 

átruházott vagyon helyes értékkel szerepel. 

 

20. Amennyiben a jelen megállapodásban foglaltak teljesítése során vagy azt követően az Átruházó 
illetékességi területén olyan elmaradt szolgalmi jog alapítás (bejegyzés) szükségessége merül fel, 

ami kártalanítás alapját képezi harmadik személy javára, illetve amelyre harmadik személy 
kártalanítási igényt nyújt be, az Átadó vállalja az ezzel szükséges eljárást lefolytatni és a saját 

költségén a kártalanítási összeget és az ezzel járó költségeket a jogosultnak megfizetni, akkor is, 

ha a szolgalmi jog a Magyar Állam javára, a Nemzeti Vízművek Zrt. joggyakorlásának 
feltüntetése mellett kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. 

 
21. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen megállapodásban foglaltak teljesítése során vagy 

azt követően az Átvevő további, rendezetlen jogállású víziközművel érintett ingatlan vagy a 

víziközmű-szolgáltatás ellátásához szükséges vagyonelem létezéséről tudomást szerez, úgy 
vállalja, hogy ezen ingatlan(ok) és más vagyonelemek tulajdonjogát saját költségén rendezi, és az 

ingatlan(ok)ra vonatkozóan ezt követően külön ingatlan-nyilvántartási átvezetésre alkalmas 
megállapodást, az egyéb vagyonelemekre pedig a vagyonelem jellegéhez igazodó ingyenes 

tulajdon-átruházó megállapodást kötnek. 

 

22. A jelen fejezetben foglaltak megsértéséből adódóan felmerült felelősség az Átadót a szerződés 
hatályba lépésétől számított 1 évig, a jelen jogügylettel érintett ingatlanok kapcsán 5 évig terheli. 

 

VIII. Titoktartás 

 
23. Felek rögzítik, hogy üzleti titoknak minősítik az egymás közötti tárgyalások valamennyi részletét, 

ideértve a szerződés megkötését megelőzően, valamint annak hatálya alatt megtett bármely 
nyilatkozatot. 

 
24. A Felek kötelesek a tudomásukra jutott üzleti titkot és védett ismeretet – a jelen megállapodásban 

foglalt eltérésekkel – titokban tartani. 

 
25. Nem vonatkozik titoktartási kötelezettség olyan információkra, amelyek a másik Fél igazolása 

alapján már az információk átadásakor köztudomásúvá váltak, tehát 

a. nyilvánosságra hozták, 

b. általánosan hozzáférhetővé tették őket, vagy 
c. már az átadás pillanatában általánosan ismertek voltak. 

 

 



25. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásra a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 

takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/I. § (2) bekezdése, valamint az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. 
§ (3) bekezdése és 32. §-a vonatkozik. 

 

26. A Felek kötelezettséget vállalnak a bizalmasan kezelendő információk biztonságos megőrzésére. 
A szerződés teljesülésével az írásos információkat, illetve a titoktartási kötelezettség tárgyát 
képező információkat, dokumentumokat teljes egészében vissza kell szolgáltatni, illetve át kell 

adni a másik fél részére, vagy a megegyezés alapján meg kell semmisíteni, vagy olyan módon kell 
megőrizni, hogy illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetetlen legyen. 

 
27. A Feleket a titoktartási kötelezettség véghatáridő nélkül köti. 

 

28. A Fél sajátjaként felel minden munkavállalója, megbízottja és az érdekében eljáró valamennyi 
személy titoksértéséért. 

 
29. Az e kötelezettség megszegéséből eredő, teljes közvetett vagy közvetlen kárért a Felek korlátozás 

nélkül felelősséget vállalnak. 

 

IX. Kapcsolódó eljárások 

 
30. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásban foglaltak teljesülése érdekében szükséges hatósági 

és más bejelentéseket, nyilatkozatokat a megállapodás hatályba lépésétől számított 3 hónapon 
belül kölcsönösen megteszik és az érintett hatóságok, szolgáltatók és más harmadik személyek 
előtt közösen – vagy ha ez nem szükséges, önállóan – eljárnak. 

 

31. Felek a jelen megállapodás alapján átadandó ingatlanok kapcsán a tulajdonjog átruházásának az 

ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez szükséges tartalmi és formai követelményeknek 
megfelelő nyilatkozatukat a jelen megállapodás … számú mellékletében adják meg. Átvevő a 

jelen megállapodás hatályba lépését követően jogosult ezen mellékletben szereplő nyilatkozatot 
tulajdonjog bejegyzési kérelemmel az illetékes földhivatalhoz benyújtani. Átvevő a jelen 

megállapodás hatályba lépését követő két hónapon belül lép az átruházott ingatlanok birtokába. 

 

32. Felek megállapodnak, hogy az ingatlan-nyilvántartásban az Átadó javára bejegyzett szolgalmi 
jogokra vonatkozóan külön megállapodást kötnek, mely szerint a szolgalmi jogok jogosultjaként 
az ellátásért felelős Magyar Állam kerül bejegyzésre, a Nemzeti Vízművek Zrt., mint szolgalmi 
joggyakorló feltüntetése mellett. 

 

33. Felek a jelen megállapodás alapján átadandó gépjárművek kapcsán a tulajdonjog átruházásának a 

közúti közlekedési nyilvántartásban történő átvezetéséhez szükséges tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelő nyilatkozatukat a jelen megállapodás … számú mellékletében adják 

meg. Felek a jelen megállapodás hatályba lépését követően jogosultak és kötelesek ezen 

mellékletben szereplő nyilatkozatot az illetékes hatósághoz benyújtani. Átvevő a jelen 

megállapodás hatályba lépését követő két hónapon belül veszi birtokba az átruházott 

gépjárműveket. 

 
34. Felek a birtokátruházásokról külön jegyzőkönyveket vesznek fel, amelyekben rögzítik a releváns 

körülményeket. A birtokátruházástól kezdődően az Átvevő jogosult a birtokába került dolgok 
hasznainak szedésére, köteles viselni az azzal járó terheket és kárveszélyt. 

 

X. Kapcsolattartás 

 
35. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatályát érintő kommunikációjukat kizárólag 

hitelesített elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirat elektronikus úton történő 
megküldésével (ideértve az ezen pontban megjelölt e-mail-címre, valamint Hivatali Kapun 
keresztül küldött leveleket) bonyolítják le egymás között. 

 

36. A kézbesítés időpontja a Hivatali Kapun, illetve Cégkapun keresztül küldött, tértivevénnyel 
ellátott küldemény esetén a tértivevényen feltüntetett időpont. Felek megállapodnak, hogy 

amennyiben a küldemény Hivatali Kapun, illetve Cégkapun keresztül kerül elküldésre, úgy a 



küldeményben foglalt jognyilatkozatot a Hivatali Kapun, illetve Cégkapun keresztül való 

megküldéstől számított öt napon belül kézbesítettnek tekintik, attól függetlenül, hogy azt a Fél 

átvette vagy sem. A Hivatali Kapu, illetve Cégkapu szolgáltatás – Felektől független – legalább 24 
órán keresztül való folyamatos elérhetetlenné válása esetén a jelen pontban foglalt határidő az 

elérhetetlenség idejével meghosszabbodik. 

 

37. Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy e-mail-ben történő értesítés esetén a címzett Fél levelező 
rendszere automatikus visszaigazolást küldjön az e-mail üzenet címzett számítógépén történő 
megjelenítéséről, illetve annak időpontjáról, amennyiben azt az e-mail üzenetet küldő Fél 
kezdeményezte. A kézbesítés időpontja e-mail üzenet esetén az automatikus visszaigazolás 
időpontja, egyéb esetben a továbbítást követő munkanap 8.00 óra. 

 
38. A Felek a jelen megállapodás teljesítésével egymáshoz intézett nyilatkozataik megtételére 

kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik ki: 
 

Átadó részéről 
 

kapcsolattartó:  

Hivatali Kapu azonosító: 

telefonszám: ……………………… 

e-mail: ………………………… 

 

Átvevő részéről 

 

kapcsolattartó: …………………………… 

Cégkapu azonosító: …………………………..  
telefonszám: ………………….  
e-mail: ……………………………. 

 

39. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a másik Felet haladéktalanul, de legalább a 
kapcsolattartói adatok változásának napját 2 (kettő) munkanappal megelőzően értesítik. 

 
40. A Felek a kapcsolattartásra a fentebb jelzett személyek helyett bármikor más személyeket 

jelölhetnek meg, melyről a másik Felet a változást megelőző 2 (kettő) munkanappal korábban 
írásban értesíteni kötelesek. 

 
41. Amennyiben valamelyik Fél pontatlan, téves címet adott meg, illetve elmulasztja értesíteni a 

másik felet a kapcsolattartó személy és kapcsolattartási adatok változásáról és emiatt válik 
sikertelenné a kézbesítés, akkor ennek a felelőssége az értesítést elmulasztó Felet terheli. 

 
42. A kapcsolattartói adatok változása nem igényli a Tranzakciós szerződés módosítását. 

 
43. A Felek között a kapcsolattartás kizárólagos nyelve a magyar. 

 

44. A Felek rögzítik, hogy joghatás kiváltására csak a fentiekben meghatározott formában tett 
nyilatkozat alkalmas, erre tekintettel a szóban, illetve ráutaló magatartással megtett 
nyilatkozatokat egymás vonatkozásában a jelen Tranzakciós szerződéssel kapcsolatban joghatás 
kiváltására alkalmatlannak minősítik. 

 

XI. Kommunikáció 

 

45. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban szükségessé váló nyilvános 
nyilatkozattételre az Átvevő jogosult. 
 

XII. Együttműködési kötelezettség 

 

46. A Felek kötelesek a szerződés teljes hatálya alatt egymással együttműködni és a szerződésben 
foglalt rendelkezések teljesítésével kapcsolatban minden lényeges információt, felmerült adatot, 
változást ésszerű határidőn belül a másik Féllel írásban közölni, figyelemmel arra, hogy a másik 
fél jogait és kötelezettségeit fennakadásmentesen, késedelem nélkül jogszerűen gyakorolhassa. 
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47. Bármely Fél kezdeményezésére a másik Fél köteles a szerződés teljesítésével vagy értelmezésével 

kapcsolatos egyeztetési eljárásban részt venni. 

 

48. A Felek ezennel kifejezetten vállalják, hogy aláírnak bármely olyan okmányt és megtesznek 
bármely olyan jogi intézkedést és megadnak minden olyan nyilatkozatot, amely a jelen szerződés 
előírásainak teljesítéséhez szükséges. 

 
49. A Fél nem hivatkozhat a tájékoztatási kötelezettség megsértésére olyan jogokkal, tényekkel és 

adatokkal kapcsolatban, amelyeket ismert, közhiteles nyilvántartásból vagy más forrásból 
megismerhető. 

 
50. Az Átadó jelen okirattal vállalja, hogy a Tranzakciós szerződésben foglaltak teljesüléséhez 

szükséges valamennyi információt ésszerű időn belül az NV Zrt. számára hozzáférhetővé teszi 
akkor is, amennyiben az bank-, adó-, üzleti, ügyvédi, ipari, más hasonló titoknak vagy védett 
ismeretnek minősül. 

 
51. Az NV Zrt. kötelezi magát, hogy az így tudomására jutott információt a VIII. fejezetben foglalt 

titoktartási kötelezettségének megfelelően kezeli. 

 
52. A Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, mellyel egymás vagy kapcsolt 

vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. 

 

XIII. A nyilatkozatok értelmezése 

 

53. A jognyilatkozatot vita esetén úgy kell értelmezni, ahogyan azt a címzettnek a nyilatkozó feltehető 
akaratára és az eset körülményeire tekintettel a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint 
értenie kellett. 

 
54. A nem címzett jognyilatkozatot vita esetén úgy kell értelmezni, ahogyan azt a nyilatkozó feltehető 

akaratára és az eset körülményeire tekintettel a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint 
érteni kell. 

 
55. A Felek rögzítik, hogy a jogviszonyból fakadó valamely jogról lemondani vagy abból engedni 

csak kifejezett jognyilatkozattal lehet. 

 

56. A Tranzakciós szerződés egyes feltételeit a megállapodás egészével összhangban kell értelmezni. 

 

57. A Fél titkos fenntartása vagy rejtett indoka a szerződés érvényességét nem érinti. 

 
58. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban titkos fenntartásra vagy rejtett indokra 

egymással szemben nem hivatkoznak, az ilyenre való jogalapítást kifejezetten kizárják. 

 
59. A Felek nyilatkozatait nem lehet kiterjesztően értelmezni. 

 
60. Ha valamelyik Fél bármilyen esetben késedelmesen vagy egyáltalán nem gyakorolja valamely 

jogát, úgy az nem tekintendő az adott feltételről, jogról vagy igényről való lemondásnak, sem 
szerződésszegés elfogadásának, az adott jogok vagy igények pedig továbbra is gyakorolhatók 
maradnak. 

 

XIV. Adatkezelés, adatvédelem 

 

61. A 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 Infotv., valamint a GDPR rendelkezéseit. 

 
62. A Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződés teljesítése során személyes adatokat csak és 

kizárólag a jelen Szerződés 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. A 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. 

 
63. A Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikkében megfogalmazott elveknek 

megfelelően, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), 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. 

 

64. A Felek rögzítik, hogy a személyes adatok kezelésére csak a jelen Szerződés hatálya alatt kerül 
sor. A Felek vállalják, hogy a Szerződésben rögzítettek teljesítését követően valamennyi általuk 
kezelt adatot visszajuttatnak a másik Félnek és a meglévő másolatot törlik, vagy a Szerződés 
teljesítése során tudomásukra jutott valamennyi személyes adatot törlik. 

 

65. A Felek vállalják, hogy megtesznek minden olyan technikai és szervezési intézkedést, mely 
biztosítja az adatkezelés biztonságát, integritását, valamint megtesznek mindent annak érdekében, 

hogy elkerüljék az adatvesztést, valamint harmadik fél jogosulatlan hozzáférését. Ezen 
intézkedéseket olyan megfelelő szinten kell meghozni, amely figyelembe veszi a kezelt személyes 

adatok körét, az egyes fennálló kockázatokat, a meglévő technikai lehetőségeket és az 
intézkedések meghozatalának költségeit. 

 
66. A Felek általi adatkezelés során az általuk elfogadott adatvédelmi tájékoztatóban, illetve 

szabályzatban foglalt rendelkezések is irányadóak. 

 

XV. A szerződés hatálya 

 

67. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba. 

 

68. Jelen szerződés hatályát veszíti, ha 
a) a szerződést a Felek közös akaratukkal megszüntetik,  
b) az arra jogosult Fél a szerződéstől eláll, vagy azt felmondja, 

c) bármelyik Fél jogutód nélkül megszűnik. 

 
69. A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy nincs tudomásuk olyan külső körülményről, amely a 

szerződés hatályát és a céljának megfelelő teljesülését akadályozná vagy lehetetlenné tenné. 

 
70. A Felek kötelezik magukat, hogy haladéktalanul értesítik a másik felet, amennyiben olyan 

körülmény bekövetkezése fenyeget, amely a jelen szerződés hatályát, illetve célja szerinti 

teljesülését akadályozná vagy lehetetlenné tenné. A Felek az értesítés késedelméből eredő károkért 
felelősek. 

 

XVI. A megállapodás módosítása 

 

71. A Felek a jelen szerződést írásbeli formában közös megállapodással módosíthatják. A szerződés 

módosítását bármely Fél kezdeményezheti. A szerződéskötéskor előre nem látható ok miatt 

beállott körülményt és az ebből származó lényeges és jogos érdeksérelmet a kezdeményező Félnek 

kétséget kizáróan bizonyítania kell. 

 

XVII. A szerződés megszűnése 

 

72. A Felek a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak felmondani a szerződést. 

 

XVIII. Lehetetlenülés 

 

73. A szerződés lehetetlenülése esetén a Tranzakciós szerződés megszűnik. 

 



74. A lehetetlenülést észlelő fél köteles a másik Felet késedelem nélkül értesíteni. 

 
75. Lehetetlenülés esetén felek kötelesek egyeztetéseket folytatni annak érdekében, hogy a 

Tranzakciós szerződés vagy annak bármely részlete a szerződés módosításával vagy új szerződés 
megkötésével hatályban maradhasson. 

 
76. A lehetetlenülés tényének késedelmes értesítéséből eredő költségekért a mulasztó fél felelős. 

 
77. A lehetetlenüléstől függetlenül a feleket a jelen szerződésből fakadó tájékoztatási, 

együttműködési, titoktartási és adatvédelmi kötelezettségeik változás nélkül terheli. 

 

XIX. Vis maior 

 

78. Vis Maiornak minősül a Felek felelősségi, illetve hatáskörén kívüli, olyan külső, elháríthatatlan, 
kivételes esemény, mely a Felek működésétől független, az adott körülmények között nem 
elhárítható, nem meggátolható, és amely a jelen Tranzakciós szerződés teljesítését valamely 
szerződő Fél számára ideiglenesen vagy véglegesen lehetetlenné teszi. 

 

79. A mulasztó Fél nem felelős a mulasztásáért, ha az vis maior eredménye. 

 

80. A Vis Maiorra hivatkozó Fél köteles a másik Felet a vis maior eseményről haladéktalanul, illetve, 
ha a Vis Maior esemény az értesítés lehetőségét kizárja, az értesítés lehetővé válását követően 
haladéktalanul írásban értesíteni. Ezen írásos értesítésnek tartalmaznia kell az esemény jellemzőit 

és annak a szerződéses kötelezettségek teljesítésére gyakorolt hatását, valamint a késedelem miatt 
a kötelezettség teljesítésének várható időpontját. 

 
81. Amennyiben a Felek között vita alakul ki arról, hogy egy adott helyzetben Vis Maior következett-

e be, illetve, hogy adott Fél a szerződést Vis Maior miatt, vagy más okból nem tartotta be, Felek 
elsődlegesen békés úton, tárgyalások során kötelesek megkísérelni a vita rendezését, amelynek 

eredménytelensége esetén Felek jogosultak – az arra irányadó szabályok szerint - bírósághoz 
fordulni. 

 

XX. Részleges érvénytelenség, részleges hatálytalanság 
 
82. Felek rögzítik, hogy a II. és III. fejezetben rögzített feltételek bármelyikének hiányában az Átvevő 

a jelen megállapodást nem kötötte volna meg. Az ezen fejezetekben foglalt feltételek 
teljesülésének hiánya vagy érvénytelensége, hatálytalansága vagy végrehajthatatlansága az egész 

szerződés érvénytelenségét, hatálytalanságát eredményezi. Ezen kívül, ha a jelen szerződés 
bármely további rendelkezése érvénytelen, hatálytalan vagy végrehajthatatlan, akkor az csak arra 

az adott rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az egész szerződés vagy annak bármely más 
rendelkezésének érvénytelenségét, hatálytalanságát vagy végrehajthatatlanságát, a szerződés egyéb 

rendelkezései teljes mértékben érvényben és hatályban maradnak. 
 

84. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érvénytelen rendelkezés helyett olyan érvényes, 
hatályos vagy végrehajtható rendelkezésben állapodnak meg, amely az érvénytelen, hatálytalan 
vagy végrehajthatatlan rendelkezés céljainak leginkább megfelel. 

 

85. Ha valamely kikötést az egyik Fél érthetetlennek vagy ellentmondónak tekint, köteles arról 
késlekedés nélkül a másik Felet tájékoztatni. Ebben az esetben a Felek kötelesek az érthetetlennek 
vagy ellentmondónak minősített feltételt közösen értelmezni, szükség esetén külön írásbeli, közös 
nyilatkozattal vagy a megállapodás módosításával az értelmezési vitát feloldani. 

 
86. Felek kikötik, hogy a valamely Fél által értelmetlennek vagy ellentmondónak minősített feltétel 

csak abban az esetben válik semmissé, ha a felek az értelmezési vitát nem tudták vagy nem 
kívánták feloldani. 

 

XXI. Felelősség 

 



87. Aki a jelen szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a 

felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a 
szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a 
körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. 

 
88. A Fél a vagyonában a szerződés teljesítése során a másik Fél által okozott kár megtérítését a 

szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint követelheti. 

 
89. A Felek bármelyik Fél súlyos szerződésszegése esetére kikötik, hogy kifejezetten el kívánnak térni 

a Ptk. 6:143. § (2) bekezdésében foglaltaktól, és a súlyos szerződésszegés esetén a jogosult Fél a 
teljes kárának megtérítését követelheti a kötelezettől. 

 
90. A Fél a közreműködője magatartásáért sajátjaként felel. 

 
91. Felek rögzítik, hogy a VII. (Szavatosság) fejezetben foglalt kötelezettségek bármelyikének 

megsértését súlyos szerződésszegésnek tekintik. 

 

XXII. Jogképességi nyilatkozat 

 

92. Az NV Zrt. kijelenti, hogy a magyar jog szerint Magyarországon bejegyzett és a jogszabályoknak 
megfelelően működő, a Magyar Állam képviseletére a Vksztv. 6. § (3) bekezdése alapján jogosult 
gazdasági társaság. 

 
93. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény alapján működő közjogi testület. Az Önkormányzat a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja szerint átlátható szervezet. 

 
94. Az Önkormányzat hitelt érdemlően, az 8. számú mellékletként csatolt határozattal igazolja, hogy a 

képviselő testület az irányadó szabályok szerinti szavazati arányban a jelen szerződés megkötése 
mellett döntött a szerződés tervezetének megismerését követően. 

 

95. A Felek kijelentik, hogy a Tranzakciós szerződés megkötésére képviselőik megfelelő 
felhatalmazással rendelkeznek, továbbá részükről a szerződés aláírása nem eredményezi más 
egyéb szerződés vagy jognyilatkozat megsértését, továbbá ilyen eredménnyel járó szerződést nem 
kötnek, ezt eredményező jognyilatkozatot nem tesznek. 

 

XXIII. Vegyes rendelkezések 

 

97. A Felek a jelen szerződésben a Vksztv., a Ptk., a Vagyontv. és az egyéb vonatkozó jogszabályok 
rendelkezéseit megfelelően irányadónak tekintik. 
 

98. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben kialakult vitájukat elsősorban 
békés úton, egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez az egyeztető 
tárgyalások kezdetétől számított 30 (harminc) napon belül nem vezet eredményre, akkor fordulnak 
az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz. 

 
99. A jelen szerződés mellékletek nélkül .. oldalból áll. Készült ………….. eredeti, egymással 

mindenben megegyező példányban. 

 

A Felek a jelen szerződés valamennyi pontját egyedileg megtárgyalták, s mint akaratuknak és 
szándékuknak mindenben megfelelőt, elolvasás és értelmezés után, a kellő felhatalmazások birtokában 
aláírták. 
 

 

Kelt ……………, 202…. ………………. napján. 
 
 

 

…………………………… …………………………… 



Dunaföldvár Város 

Önkormányzata Magyar Állam 

Átadó Átvevő 

képv.: Képv.: 

Horváth Zsolt polgármester Nemzeti Vízművek Zrt. 

 Volencsik Zsolt vezérigazgató 
 
 
 
 
 
 

 

Mellékletek: 
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GYIK – integrációs eligazításra -2022. augusztus 15. (frissítve: 2022. szeptember 8.)  

 

1. Mit jelent az integráció? 

Integráció alatt azt a lehetőséget értjük, hogy az ellátásért felelős önkormányzat a víziközmű vagyonát 

és a hozzá kapcsolódó ellátási felelősséget átadja a Magyar Állam részére. A Vksztv. 5/H §-a biztosítja 

a lehetőséget az önkormányzatok számára, amennyiben nem tudnak, vagy nem kívánnak a törvényben 

foglalt víziközmű ellátási kötelezettségüknek eleget tenni, úgy az ellátási felelősséget és a hozzá 

kapcsolt víziközmű vagyont, működtető eszközt és a működtetés biztosítására a szolgáltató társaságban 

fennálló tulajdonosi részesedést önkéntesen, ingyenesen átadhatják a Magyar Állam részére. 

Az integráció során az állam elsődleges célja a többségi önkormányzati tulajdonú társságokban a 

legalább 5%-os tulajdonrész megszerzése, ezt követően az állam ázsiós tőkeemeléssel biztosítja a 

társaság működését 2022. év végéig. 

A Polgári Törvénykönyv lehetőséget teremt arra, hogy ha egy gazdasági társaság a veszteségek miatt 

elvesztette a saját tőkéjének egy részét (az a vagyon, amellyel a gazdasági társaság ténylegesen 

rendelkezik), akkor ennek a veszteségnek a pótlása úgy történjen meg, hogy a tulajdonosok a 

veszteségnek megfelelő összeget a társaság rendelkezésére bocsátják, úgy hogy a gazdasági társaság 

jegyzett tőkéje (az a vagyon, amely a cégnyilvántartásban megjelenik) nem, vagy ettől eltérő mértékben 

változik. Különösen igaz ez abban az esetben, ha a veszteségek következtében úgynevezett 

„tőkevesztés” áll be, azaz a saját tőke korlátolt felelősségű társaságok (Kft.) esetében már nem éri el a 

jegyzett tőke felét, zártkörű részvénytársaságok (Zrt) esetében pedig az jegyzett tőke kétharmadát, Ilyen 

esetben a Polgári Törvénykönyv 3:189.§-a illetve a Polgári Törvénykönyv 3:270.§-a szerint a 

tulajdonosoknak azonnal gondoskodni kell a tőkepótlásról, amelynek az egyik megoldása az ázsiós 

tőkeemelés. Az ázsiós tőkeemelés során tehát a tulajdonos a társaság saját tőkéjébe helyezi az összeget 

és nem a jegyzett tőkébe. 

Mindez esetünkben azt jelenti, hogy a Magyar Állam a Nemzeti Vízművek Zrt.-n keresztül a víziközmű 

társaságok rendelkezésére bocsátja azt az összeget, amely megegyezik a Társaságoknak a víziközmű 

szolgáltatásból eredő veszteségével (a Magyar Energetikai és Közműszolgáltató Hivatal 

közreműködésével kerül megállapításra az az összeg, amely a társaságok tőketartalékába kerül), de 

emellett a Magyar Állam részéről nem cél 5%-os tulajdoni hányadot meghaladó részesedés szerzése a 

víziközmű szolgáltató társaságban. 

2. Milyen vagyont vesz át az állam és mennyit fizet?  

Az integráció keretében az önkormányzattól a víziközmű vagyon, a működtető eszköz, a Vksztv. 18.§-

a szerinti fel nem használt fejlesztési források és szolgáltatóban fennálló részesedést veheti át az állam 

nevében eljáró tulajdonosi joggyakorló Nemzeti Vízművek Zrt. A Vksztv. értelmében 5/H.§ (2) bek. 

szerint az önkormányzat a tulajdonában álló víziközmű vagyont, valamint működtető eszköz 

tulajdonjogát térítésmentesen, nyilvántartási értéken adhatja át a Magyar Állam részére. A Vksztv. 

alapvetően az ingyenes vagyonátvételre ad az NV Zrt. részére felhatalmazást, többletkötelezettség 

átvállalására sem jogszabályi, sem pedig költségvetési kerete nincs a társaságnak. 

3. Milyen megtérítési igénye lehet az önkormányzatnak? 

Mivel az integrációs programban való részvétel ingyenes az önkormányzatok a vagyonátadásért cserébe 

nem támaszthatnak anyagi igényt. Az önkormányzat saját hatáskörébe tartozó kérdés, hogy a vagyona 

felett miként rendelkezik, az integrációs programban önkéntesen vehet részt. 

4. Ki integrálódhat? 
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Az integrációs programban való részvétel lehetősége az ellátásért felelős önkormányzatok előtt áll 

nyitva. Szolgáltató csak a tulajdonos önkormányzatok döntése alapján léphet be a programba. Részvétel 

az önkormányzatok részéről a Vksztv. által biztosított keretek között önkéntesen, ellentételezés nélkül 

történik. 

Az integráció során az önkormányzat a víziközmű társaságban fennálló tulajdonrészét is ingyenesen 

átruházhatja a Magyar Államra. Az állam elsődleges célja a többségi önkormányzati tulajdonú 

társaságokban a legalább 5%-os tulajdonrész megszerzése és ezt követően egy ázsiós tőkeemeléssel 

pedig 2022. év végéig a víziközmű szolgáltatás biztosítása. 

 

5. Miről kell döntenie az ellátásért felelős önkormányzatnak? 

Figyelembe véve, hogy a víziközmű vagyon az önkormányzatok korlátozottan forgalomképes 

törzsvagyonába tartozik az önkormányzati testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat, így első sorban 

testületi döntés szükséges a programban való részvételről, a víziközmű vagyon és működtető vagyon, 

valamint a fel nem használt fejlesztési források az államra történő ingyenes átruházásáról. Továbbá a 

Vksztv. által biztosított kereteken belül az önkormányzattal szolgáltatási jogviszonyban álló társaságban 

fennálló tulajdoni részesedés állam javára történő átruházásáról. 

Mötv. 50.§ szerint a 42.§ 16. pontjában foglaltakra tekintettel, vagyis a helyi önkormányzati vagyon 

tulajdonjogának a 108. § szerinti ingyenes átruházásához szükséges döntéshez a testület minősített 

többségi szavazata szükséges, azaz a képviselők több mint felének igen szavazata, az egyszerű 

szótöbbség nem elegendő. 

Kiemelten fontos, hogy az önkormányzat felhatalmazást adjon a polgármester számára a tranzakciós 

szerződés aláírására és a vagyon átadására.   

6. Miről kell döntenie a társaságnak? 

Amennyiben a tulajdonos önkormányzat úgy dönt, hogy a tulajdonában lévő víziközmű vagyont az 

államra ruházza, úgy e körben lehetősége van a társasági részesedés átruházása is. A tulajdonviszonyt 

VKR-re kell vizsgálni, egy VKR-en kizárólag 100%-os állami tulajdon jöhet létre ahhoz, hogy az állam 

ellátásért felelőssége létrejöjjön.  

Fontos: amennyiben a társaság alapító okirata korlátozza, vagy kizárja az ingyenes tulajdonszerzést, 

vagy bármely módon korlátozza 3. fél belépését a társaságba, úgy első lépésben szükséges az alapító 

okirat ezen rendelkezését feloldani. Erről a társaság legfőbb szervének kell gondoskodnia. JAVASOLT, 

hogy a társaságok vizsgálják meg az alapszabályaikat/társasági szerződéseiket és mielőbb jelezzék, 

amennyiben tartalmaz társasági részesedés megszerzésére vonatkozó korlátozást és rendelkezzenek a 

korlátozás feloldásáról. 

Ezt követően kerülhet sor a szolgáltatóban fennálló társasági részesedés átruházására. 

A Magyar Állam által történő forrásjuttatás alapvető feltétele, hogy a magyar állam legalább 5%-os 

tulajdonrészt szerezzen a társaságban. Ezt követően kerülhet sor ázsiós tőkeemelés formájában a 

társaság likviditásának javítására, azzal, hogy az így rendelkezésre bocsátott forrást a társaság kizárólag 

a víziközmű szolgáltatási engedélyében meghatározott víziközmű szolgáltatási tevékenységéből  eredő 

veszteségei pótlására használhatja fel. 

7. Az önkormányzat tartozásait átvállalja az állam? 

A Vksztv. az ingyenes vagyonátadást teszi lehetővé az önkormányzatok számára, az NV Zrt. ezen 

túlmenően többletkötelezettséget nem vállal, így az önkormányzati fizetési kötelezettséget sem.  
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A tulajdonos önkormányzatnak és a szolgáltató társaságnak a tranzakciós szerződés megkötését 

megelőzően rendeznie szükséges e hátralékokat, akár egy részletfizetési megállapodás keretében. 

8. A Társaság tartozásait rendezi az állam? 

Amennyiben a Magyar Állam a NV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával belép egy szolgáltató társságba, 

úgy annak kötelezettségét is vállalja, hogy a társaság működését fenntartsa, azonban kiemelendő, hogy 

ez az összes tulajdonos felelőssége is, így helytállási kötelezettséggel tartoznak a társaság tartozásaiért. 

Az állami részvétel alapvető célja a víziközmű szolgáltatás fenntartása, melyhez elengedhetetlen a 

szolgáltatók működtetése, a fizetésképtelen helyzet elkerülése.  

A NV Zrt. tőkeemelés formájában forrást juttat a társaságnak. Annak mértékét, hogy a tőkeemelés során 

mekkora részt fizet a jegyzett tőkébe és mekkorát a tőketartalékba, a MEKH részére szolgáltatott 

szolgáltatói adatok alapján, a Hivatal ellenőrzését és jóváhagyását követően kerül meghatározásra. 

9. Mi lesz a munkavállalókkal? 

A Magyar Állam alapvető célja, hogy a munkahelyeket megtartsa és biztosítsa a víziközmű 

működtetéséhez a szakember gárdát. A cél a foglalkoztatás folytonosságának és biztonságának a 

megőrzése is, különös tekintettel arra, hogy országosan hiány mutatkozik szakképzett vízműves 

munkavállalóból. 

10. Folyamatban lévő beruházások is átvételre kerülnek? 

A bérleti üzemeltetési szerződésen alapuló befejezetlen, folyamatban lévő beruházások – ide nem értve 

az uniós és az egyedi kormányhatározaton alapuló beruházásokat – mint befejezetlen állomány kerülnek 

átvételre, ezen beruházások forrása az átvételre kerülő felhalmozási célú forrás, ezen beruházásokat és 

a forrást átadását megállapodásban rögzíteni szükséges 

11. Eu-s pályázatok is átvételre kerülnek? 

A Nemzeti Vízművek Zrt. a víziközmű vagyonelemek állami tulajdonba vétel során a Vksztv. a 

víziközmű vagyonelemek átvételét szabályozza. Víziközmű vagyonelem a műszaki üzembehelyezéssel 

történő egyidejű aktiválással jön létre. A folyamatban lévő beruházásoknál a számla befogadására az 

Önkormányzatok jogosultak, a projekt során létrejött vagyonelemeket a 2011. évi CCIX. törvény 

rendelkezései alapján az üzembe helyezés napjával szükséges az ellátásért felelős részére  tulajdonba 

adni. 

 

12. Van-e lehetőség fenntartási időszakban a KEHOP projekt keretében megvalósult 

víziközmű-vagyonelemke és azok működtetéséhez szükséges eszközök tulajdonjogának 

átruházására térítésmentes vagyonátadással, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel a 

Magyar Állam javára?  

Amennyibe az önkormányzatok már a fenntartási időszakban döntenek az átruházás mellett, a KEHOP 

Irányító Hatóságnak a 272/2014. (XI. 5) Korm. rendelet 1. mellékletének (Egységes Működési 

Kézikönyv) 281.1. és 281.2 pontjaiban leírtakat kell vizsgálni, illetve az ott leírtak szerint kell eljárni A 

fenntartási időszakban történő átruházás esetén az átvevő Magyar Állam az átadó Önkormányzatokat 

terhelő – fenntartási időszakra vonatkozó – kötelezettségeket átvállalja, melyet megállapodásban 

rögzítenek, a megállapodás az Irányító Hatóság jóváhagyásával hatályosul.  

 

13. Megtéríti az állam a már befizetett önerőt? 

Az önkormányzat vagy a lakosok által befizetett önerő megtérítésére nem kerül sor, alábbiak 

figyelembevételével: 



 

4 
 

- az önkormányzat közfeladata a víziközmű fejlesztése, melynek során a víziközmű vagyon 

értékének szintentartása érdekében az értékcsökkenés mértékének erejéig szükséges a 

beruházásokat megvalósítania. A szűkös forrás miatt ezen közfeladatának az önkormányzat 

sokszor abban az esetben tud eleget tenni, ha önrész mellet uniós forrás terhére valósítja meg a 

víziközmű fejlesztést. Az így megfizetett önrész és a víziközművagyonelemek fejlesztésére 

fordított egyéb forrással azonos módon, térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő 

átadására van lehetőség. 

- a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. CCIX. tv. (Vksztv.) 5/H. §  (2)  Az ellátásért felelős 

önkormányzat a víziközmű-vagyon, illetve a tulajdonában álló víziközmű működtető eszköz 

tulajdonjogát térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel is átruházhatja az 

államra, ha a víziközmű-rendszeren kizárólagos vagy az állammal közös tulajdonnal 

rendelkezik. 

- Az EU-s vagy hazai támogatással (benne önkormányzati, vagy a lakosoktól előre beszedett 

önerővel) létrejövő mű csak akkor lehet az integráció része, ha az integráció időpontjában az 

üzembehelyezés és a mű aktiválása megtörtént. Ezen a ponton létrejön a támogatási szerződés 

szerinti elszámolás. Az ezt követő fenntartási időszakban (ahova az állam, illetve képviseletében 

a NV már be tud lépni) már nincs relevanciája annak, hogy a létrejött mű finanszírozásába volt-

e önerő. 

- a Vksztv. 6. § (3) bekezdése alapján az államra, mint ellátásért felelősre történő tulajdonjog-

átruházás esetén az állam képviseletében a Nemzeti Vízművek Zrt. jár el, a NV Zrt. azonban 

csak a víziközmű működtető eszközök és víziközmű-elemek felett gyakorolja az államot 

megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét.  

- Vksztv. 8. § (1) Az ellátásért felelőssel víziközmű-üzemeltetési jogviszonyban nem álló 

beruházó a víziközmű létrehozására irányuló beruházást az ellátásért felelős előzetes 

jóváhagyásával valósíthat meg. Ha a víziközmű nem állami vagy önkormányzati beruházásban 

jön létre, a beruházó a víziközmű tulajdonjogát a víziközmű üzembe helyezésének időpontjában 

az ellátásért felelősre átruházza. Az átruházásról a felek szerződést kötnek.   

(2) Az ellátásért felelős az átvételt csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a létrehozott 

vízilétesítmény nem felel meg a 6. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott követelményeknek. 

(3) Ha az ellátásért felelős és az érintett víziközmű-rendszerre nézve vele víziközmű 

üzemeltetési jogviszonyban nem álló beruházó, az (1) bekezdés szerinti víziközmű 

térítésmentes átruházásáról állapodik meg, a térítésmentes vagyonátruházás az általános 

forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak minősül.” 

 

14. Mi lesz a társaságokkal?  

Azoknak a társaságoknak, melyekben a Magyar Állam 5%-ig terjedő részesedést szerez, az ázsiós 

tőkeemelésen keresztül 2022. év végéig biztosítja a működését. Amelyek esetében nem történik meg az 

állami belépés, a tulajdonos önkormányzatok továbbra is változatlan formában el kell, hogy lássák 

tulajdonosi feladataikat. 

15. Hogyan biztosítja az állam a víziközművek működését? 

A szolgáltatókon keresztül, ahogyan eddig is tették az ellátási felelősök. Amennyiben az állam 

tulajdonrészt szerez a társaságokban, úgy ázsiós tőkeemelést hajt végre. Ennek keretében a működéshez 

szükséges forrást tőketartalékba helyezi.  

16. Mi a garancia arra, hogy a szolgáltatási területről beszedett fejlesztési forrást az állam a 

származási területen és nem máshol fogja felhasználni? 

Vksztv. rendelkezései az irányadóak: 

18. § *  (1) Jogszabályban vagy üzemeltetési szerződésben meghatározott használati díj esetén az 

ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője - megállapodás esetén a víziközmű-szolgáltató 

- a víziközmű-szolgáltatási díjban képződött használati díjat elkülönített számlán kezeli, amelyet 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100209.TV&celpara=&dbnum=1#lbj57idc4f0
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100209.TV&celpara=&dbnum=1#lbj58idc4f0
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kizárólag a jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben meghatározott víziközmű-fejlesztési feladatok 

finanszírozására - ideértve a víziközmű-vagyonhoz és annak fejlesztéséhez szorosan kapcsolódó 

előkészítési, nyilvántartási, eljárási díjakat és költségeket, valamint a fejlesztési célra igénybe vett 

hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítését is - továbbá az e törvényben meghatározott feladatokra 

használhat fel. A 10. § (1) bekezdésével és a 30. § (4) bekezdésével is összhangban, a fejlesztésekhez 

kapcsolódó költségek a víziközmű tulajdonosát terhelik, azt a szolgáltatóra nem háríthatja át. 

(2) Amennyiben az ellátásért felelősöket megillető használati díjat - elkülönített számlán nyilvántartott 

víziközmű-alapban - a víziközmű-szolgáltató kezeli, azt a 37. § (1) bekezdésében foglalt működési 

engedélyeiben meghatározott víziközmű-rendszerekhez kapcsolódóan használhatja fel, a 

keresztfinanszírozás tilalmának figyelembevételével. Több ellátásért felelős érintettsége esetén a 

használati díj felhasználásának módjáról az ellátásért felelősök megállapodhatnak, figyelembe véve a 

keresztfinanszírozás tilalmát. 

E szerint a beszedett fejlesztési források, csak a már elfogadott GFT-k szerint használhatók fel. 

17. Mi történik, ha az önkormányzatok nem adják át a vagyont? 

Ebben az esetben továbbra is ellátási felelősként kell eljárniuk, ahogyan eddig is, és továbbra is 

biztosítaniuk kell a víziközmű ellátás biztonságát, ezen belül pedig a szolgáltató működését, szükség 

esetén tőkepótlással. 

18. Mi az integráció menete? 

Amennyiben az Önkormányzat, mint ellátásért felelős élni kíván a Vksztv.-ben biztosított lehetőséggel, 

általános jelleggel az alábbi lépésekre van szükség az önkormányzat részéről: 

1. Az önkormányzat képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, miszerint az 

önkormányzatot terhelő víziközmű-szolgáltatás ellátási kötelezettségének és a tulajdonában 

álló víziközmű-vagyonnak az államra történő önkéntes átruházására irányuló Integrációban 

részt kíván venni. 

2. A képviselő testületi döntést mellékelve, az önkormányzat integrációs szándékáról értesíti 

az állam képviseletében eljáró Nemzeti Vízművek Zrt.-t. 

3.  A Nemzeti Vízművek Zrt. egyezteti az ellátási felelősség és az ahhoz tartozó víziközmű 

vagyon, fel nem használt fejlesztési források térítésmentes állami átvételének feltételeit az 

Önkormányzattal, valamint előkészti az ezekhez szükséges átruházási szerződés tervezetet. 

4. Az egyeztetések lefolytatását követően képviselő testületi döntés szükséges az ellátási 

felelősség, a víziközmű vagyon, a fel nem használt fejlesztési források állam részre történő 

átadásáról, továbbá a polgármester vagy más személy felhatalmazásáról a megküldött 

tranzakciós szerződés aláírására. 

5. A megkötött tranzakciós szerződés alapján, a szerződés hatályba lépését követő 2 hónapon 

belül kerül sor a NV Zrt. részéről a birtokba lépésre, a területen a víziközmű szolgáltatás 

folyamatosságát a szolgáltató biztosítja. 

 


