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ELŐZETES MEGÁLLAPODÁS 
– Helyi közúttá történő hatósági átminősítési eljárás kezdeményezése – 

 
mely létrejött egyrészről a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 39. 
statisztikai számjele: 15329358-8413-312-01 
adószáma: 15329358-2-41 
képviseli: Szabó Zoltán főigazgató 
 
mint az országos közutak vagyonkezelője – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. nevében 
az MNV/01/3554-1/2010. iktatószámú meghatalmazás és a 20/2010. (I.20) NVT sz. 
határozat alapján eljáró Átadó, a továbbiakban: KKK 
 
másrészről 
Csabdi Község Önkormányzata 
székhelye: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. 
törzskönyvi azonosító: 
adószám: 
KSH számjele: 0730544 
képviseli: Dr. Tankó Károly polgármester 
mint Átvevő, a továbbiakban Önkormányzat 
 
együttesen: Szerződő Felek között az alulírott  napon és helyen, az alábbi tárgyban és 
feltételekkel: 

I. Az előzetes megállapodás tárgya 
 

1. Jelen szerződés tárgyát képezi a Magyar Állam 1/1 hányadú tulajdonában és a KKK 
vagyonkezelésében lévő Csabdi 010 helyrajzi számú ingatlan helyi közúttá 
minősíttetésének kezdeményezése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Kkt.) 32. § (3) bekezdése alapján. 
 
A Csabdi 010 helyrajzi számú ingatlan nyilvántartási bruttó/nettó értéke:2.869.000 Ft 
 
2. Tárgyi eljárás arra tekintettel kezdeményeztetik a Közlekedési Felügyelőség előtt, 
hogy a KKK, mint az országos közutak vagyonkezelője kizárólag hivatkozott átminősítési 
hatósági eljárásban született jogerős határozat megléte esetén ruházhatja át az 
országos közútnak nem minősülő ingatlan tulajdonjogát (erre van meghatalmazása az 
MNV Zrt.-től) térítésmentesen a helyi önkormányzat javára. 

 
3. A Magyar Közút NZrt. Fejér Megyei Igazgatósága, mint közútkezelő …. számú 
nyilatkozatával hozzájárult tárgyi jogügylethez. 
 
4. A kérelmet Önkormányzat nyújtja be a Közlekedési Felügyelőség felé az 5. pont 
szerint. 
 
Jelen szerződéses pont egyben meghatalmazás az Önkormányzat részére a KKK-tól, a 
hatósági eljárás kezdeményezésére (a kérelem benyújtására). 
 

5. Szerződő Felek a fenti ingatlan „helyi közúttá” történő átminősítése érdekében 
az átadás feltételeit, az átmeneti intézkedéseket, továbbá az átadással kapcsolatban a 
Szerződő Feleket megillető jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendjét jelen előzetes 
megállapodásban foglaltak szerint határozzák meg. 
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I. A Szerződő Felek jogai és kötelezettségei, az átadás feltételei 

 
6 A KKK és az Önkormányzat jelen megállapodás alapján kezdeményezi a területileg 
illetékes, hatáskörrel rendelkező hatóság (Megyei Kormányhivatal Közlekedési 
Felügyelőség) előtt a Kkt. 32. §-ának (3) bekezdésében szabályozott eljárás 
megindítását az 1. pontban megjelölt ingatlan tekintetében. 
 
A kérelmet a 4. pont alapján az Önkormányzat nyújtja be a Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési Felügyelőségéhez, jelen megállapodás aláírását követő 60 napon belül. 
 
Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendeletben 
meghatározott, a hatósági eljárás során felmerülő díjfizetési kötelezettség az 
Önkormányzatot terheli. 

 
7 Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az átminősítéssel, 
illetve az átadás-átvétellel összefüggésben szükségessé válik, úgy – a felmerülő 
illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak, illetve egyéb költségek (a továbbiakban együtt: 
költségek) viselése mellett – az átminősítéshez és az átadás-átvételhez kapcsolódó 
telekalakítási, terület-, illetve településrendezési feladatokat elvégzi, az erre vonatkozó 
dokumentációkat előkészíti, a meglévők módosítását végrehajtja, illetőleg a szükséges 
hatósági engedélyeket, jóváhagyásokat beszerzi. 
 
8 Az Önkormányzat II. fejezetben írott fenti kötelezettsége teljes körű. A szükséges 
hatósági engedélyek, jóváhagyások beszerzésével együtt magában foglal minden olyan 
esetleges telekalakítási, terület-, illetve településrendezési feladatot, melyet az 
átminősítéssel, illetve az átadás-átvétellel kapcsolatban jogszabályi rendelkezésből 
kifolyólag vagy jelen megállapodás teljesítése érdekében végre kell hajtani, ideértve 
különösen, de nem kizárólagosan, a telekfelosztást, a telekegyesítést, a telekhatár-
rendezést, ezek munkarészeinek, területszámításainak elvégeztetését is. 

 
9 Amennyiben a Közlekedési Felügyelőség határozatával engedélyezi az átminősítést, 
és helyi közúttá minősíti át az 1. pontban megjelölt ingatlant, az Önkormányzat és a 
KKK kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tulajdonjog térítés nélküli átruházásáról a 
jogváltozás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas (ún. végleges) megállapodást 
kötnek (lehetőleg a határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül). 
 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete ……. számú képviselő-testületi 
határozatával felhatalmazta a polgármestert az út átadás-átvételhez szükséges 
jognyilatkozatok megtételével. 

 
10 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) előírásai 
szerint az Önkormányzat kötelezi magát arra, hogy a tulajdonjog megszerzésétől 
számított 15 évig a fentiekben meghatározott ingatlanokat nem idegeníti el, és azok 
fenntartásáról, üzemeltetéséről és kezeléséről gondoskodik. 
 
Önkormányzat köteles továbbá az átruházott vagyon hasznosításáról minden évben 
június 30. napjáig írásban beszámolni a KKK felé. 
 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy az Önkormányzat a célhoz kötött hasznosításra 
vonatkozó törvényi előírásnak nem tesz eleget, úgy az Nvt. szerinti következmények az 
irányadók. 
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11 Átmeneti rendelkezések 

 
10. A Kkt. 33. §-ának (1) bekezdésében meghatározott közútkezelő az átadásra kerülő 

országos közúttal kapcsolatos fenntartási, üzemeltetési, közútkezelői feladatokat a 
Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének átminősítésről rendelkező 
hatósági határozata jogerőre emelkedésének napjáig látja el. 
 
Az átminősítésről szóló hatósági határozat jogerőre emelkedésének napjától kezdődően 
a fenntartási, üzemeltetési és közútkezelői feladatokat az Önkormányzat látja el. 

 
11. Az átminősítésről szóló hatósági határozat jogerőre emelkedésének napját követően – a 

tulajdonjog-változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésétől függetlenül – a fenntartási, 
üzemeltetési és közútkezelői kötelezettség megszegéséből eredő károkért az 
Önkormányzat köteles helytállni, egyúttal köteles mentesíteni a KKK-t és a Kkt. 33. §-
ának (1) bekezdésében meghatározott közútkezelőt a vele szemben az Önkormányzat 
érdekkörében felmerülő okra visszavezethető kárigényekkel szemben. 

 
Jelen előzetes megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Kkt., a végrehajtására 
kiadott 30/1988. (IV.21.) MT rendelet, az Nvt. valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Szerződő Felek jelen előzetes megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt 4 (négy) példányban jóváhagyólag írták alá. 
 
Budapest, 2013.      Csabdi, 2013.   
 
 
 
 
 
____________________________   ______________________________ 
Közlekedésfejlesztési Csabdi Község 
Koordinációs Központ     Önkormányzata 
Szabó Zoltán főigazgató  dr. Tankó Károly polgármester 
Átadó Átvevő   


