




1. számú melléklet 
a „Pályázati felhívás – Önkormányzati ingatlanok értékesítésére” 

címet viselő dokumentumhoz 
 

Pályázati dokumentáció 
 

1) A pályázat formai követelményeinek meghatározása: 
 
A pályázat kiírója a pályázat vonatkozásában – a kötelezően alkalmazandó iratmintákon túl - 
további formai követelményt nem határoz meg.  

 
2) Ajánlati kötöttség tartalma, minimális időtartama 

 

− Az ajánlati kötöttség tartalma vonatkozásában lásd a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény 6:64. § (1) bekezdését 

− A kiíró ajánlati kötöttségének időtartama vonatkozásában lásd a pályázati felhívást. 

− Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége 2022. február 18. napján 12 óra 00 perctől a 2022. február 
22. napján esedékes Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli 
testületi ülésén a pályázat eredményét kihirdető határozat meghozataláig terjedő időszak 
lejártáig tart, amelyet követően a kiíró ajánlati kötöttsége a nyertes ajánlattevő 
vonatkozásában fennmarad, a többi ajánlattevő vonatkozásában pedig megszűnik. 
 

3) A fizetés feltételei: 

− A pályázati biztosítékot a pályázat kiírója leltétként kezeli és a nyertes ajánlattevő kivételével 
minden pályázó részére visszafizeti legkésőbb 2022. március 4. napjáig. 

− A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat arról, hogy nem jár vissza a biztosíték: 

▪ ha az a pályázati kiírás szerint a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé 
vagy vételárrésszé alakul át, vagy 

▪ ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta,  

▪ vagy a szerződés megkötése az ajánlattevőnek felróható, vagy az ő érdekkörében 
felmerült más ok miatt hiúsult meg. 

− A nyertes ajánlattevő által megfizetett pályázati biztosíték a vételárba, mint vételárrész 
beszámít. 

− A teljes vételár megfizetése legkésőbb az adásvételi szerződés felek általi aláírásakor 
esedékes. 
  

4) Az értékesítésre kínált ingatlanok megtekintésére meghatározott időpont: 

− Kizárólag 2022. január 26. napján 9 óra 00 perctől 10 óra 00 percig terjedő időben Dunaszeg 
Község Önkormányzata polgármesterének és a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 
jegyzőjének személyes részvételével. A megtekintésre vonatkozó szándékot a 
dunaszeg@dunaszeg.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenet útján legkésőbb 2022. 
január 24. napján 16:00 óráig jelezni kell.  

 
5) Műszaki dokumentáció és egyéb információk: 

− A műszaki dokumentáció vonatkozásában lásd a pályázati felhívást és annak melléleteit. 

− A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó azon nyilatkozatát, hogy a pályázati felhívásban és 
a jelen mellékletben meghatározott feltételeket elfogadja, továbbá, hogy vállalja, hogy a jelen 
Pályázati dokumentáció mellékletét képező adásvételi szerződést az általa benyújtott és a 
pályázat kiírója által nyertesnek nyilvánított pályázatban szereplő adatokkal történő 
kiegészítését követően aláírja. 



 
 
 
 
 
6) Egyéb információk, kapcsolattartás 
 

A Kiíró a pályázati értékesítés feltételeinek rögzítése céljából pályázati dokumentációt készített, 

amelynek átvétele/kiváltása a pályázaton való részvétel egyik feltétele. 

 

A pályázati dokumentáció kizárólag a következő elérhetőségeken igényelhető: 

Dunaszeg Község Önkormányzata 

H-9174 Dunaszeg, Országút utca 6.  

Babos Attila polgármesternél, mint kapcsolattartónál.  

E-mail: babos.attila@dunaszeg.hu 

 

A pályázati dokumentáció személyesen váltható ki. A pályázati dokumentációt a törvényes 

képviselő vagy az általa közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott 

személy veheti át. 

  

A pályázati dokumentáció személyesen a fenti címen vehető át átvételi elismervény ellenében a 

pályázati felhívás közzétételének időpontjától legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének utolsó 

napját megelőző munkanapig, kizárólag munkanapokon 8:00 és 15:30 óra között, péntekenként 

8:00 és 12:00 óra között.  

 

A pályázati dokumentáció a pályázó adatait tartalmazó az adatlap egyidejű benyújtásával 

vehető át. Az adatlapon feltüntetett adatok helyességért, olvashatóságáért kizárólag az 

igénylő tartozik felelősséggel! 

 

Az adatlapnak (igénylő lapnak) tartalmaznia kell:  

− az igénylő pályázó nevét, 

− az igénylő pályázó címét, 

− pályázó eljáró képviselőjét/kapcsolattartóját, 

− telefonszámát, 

− e-mail címét, 

 

A pályázat kiírója minden felelősséget a pályázóra hárít a pályázaton való részvétel feltételinek 

teljesítése, ezek között a dokumentáció és mellékletei szabályszerű átvétele követelmény teljesítése 

vonatkozásában is. 

 

A dokumentáció és mellékletei a következő részekből áll: 

1.) 1. sz. melléklet: a jelen pályázati dokumentáció 

2.) 2. sz. melléklet: Az értékesítést jóváhagyó képviselő-testületi határozat (kivonat a 

jegyzőkönyvből) 

3.) 3. sz. melléklet: értékbecslés kivonata másolatban 



4.) 4. az. melléklet: tulajdoni lap és térképmásolat 

5.) 5. sz. melléklet: iratminták 

I. Nyilatkozat köztartozásmentességről valamint adásvételi szerződés 

tervezet továbbá pályázati feltételek elfogadásáról 

II. Összeférhetetlenségi nyilatkozat 

III. Átláthatósági nyilatkozat 

IV. Titoktartási nyilatkozat 

V. A nyertes pályázóval megkötendő adásvételi szerződés tervezete 

 

Az iratminták alkalmazása KÖTELEZŐ. 

 

A pályázati eljárás során a kapcsolattartás fő szabályként írásban történik, e-mail útján, kivéve az 

értékesítésre kínált ingatlanok megtekintését az arra meghatározott időpontban (2022. január 26. 

napján 9 óra 00 perctől 10 óra 00 percig terjedő időtartam), a pályázati dokumentáció személyes 

átvételének lehetőségét, illetve a pályázat esetleges személyes benyújtását. A pályázati eljárás 

nyelve a magyar, a kapcsolattartás, kommunikáció kizárólag magyar nyelven történik. 

 

A pályázaton – saját maga eljárva, vagy képviselő útján - részvételre jogosult pályázati vevő, 

aki/amely természetes vagy jogi személy megfelel a következő feltételeknek: 

 

- A pályázati dokumentációt a jelen Pályázati dokumentációban meghatározottak szerint 

igazoltan átvette (Kiíró rendelkezésére áll egy személyes átvételt igazoló átvételi 

elismervény) 

- Elfogadja a pályázat feltételeit és az erre vonatkozó nyilatkozatot az 1. sz. iratmintát 

szabályszerűen kitöltve és aláírva a pályázat mellékletekén a pályázat kiírója (Eladó) kijelölt 

képviselője részére megküldi.  

- Az előírt pályázati biztosítékot az előírt módon rendelkezésre bocsátja és az átutalásra 

vonatkozó bizonylatot (banki utalást tartalmazó kivonat) a Kiíró kijelölt képviselője részére 

a pályázat mellékleteként megküldi.  

- Vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn és a 2. sz. iratmintát szabályszerűen 

kitöltve és aláírva a pályázat mellékleteként a Kiíró kijelölt képviselője részére megküldi.  

- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontja alapján, a 260. § -a szerint 

köztartozásmentes adózónak minősül, és az erre vonatkozó nyilatkozatot az 1. sz. 

iratmintát szabályszerűen kitöltve és aláírva a pályázat mellékleteként a pályázat kiírója 

(Eladó) kijelölt képviselője részére megküldi. A nyilatkozatban vállalja azon kötelezettséget, 

hogy a köztartozás-mentességet szerződéskötéskor az Eladó felé igazolja. 

 

Az előírt okiratok csak eredetiben, vagy közjegyző által hitelesített másolatban fogadhatók el. 

 

A jogi személy pályázónak a pályázaton való részvételi jogosultságát a pályázatot 

megelőzően: 

− 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat, 

− aláírási címpéldány,  



− illetve szabályszerű, közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt 

meghatalmazás bemutatásával igazolni kell.  

 
7) Pályázatbontás időpontjának meghatározása: 

− Lásd a pályázati felhívást. 
 
8) Jogfenntartási záradékok az Ajánlatkérő vonatkozásában: 

− A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályáztatási eljárás végén egyik 
ajánlattevővel se kössön szerződést, és ily módon a pályázatot – akár indokolás nélkül is – 
eredménytelennek minősítse; 

− A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése, 
fizetésképtelensége vagy szerződésszegő magatartása esetén a 2. legjobb ajánlattevővel kösse 
meg szerződést; 

− A pályázat kiírója úgy rendelkezik, hogy kizárólag csak azokat a pályázatokat tekinti 
érvényesnek, amelyek a pályázati felhívásban megjelölt kritériumoknak megfelelnek és az 
azokban meghatározott ajánlat vételár legalább az ingatlanforgalmi értékbecslésben 
meghatározott összeghatárt eléri;  

− A pályázat kiírója úgy rendelkezik, hogy a pályázati felhíváson és annak mellékletein túl 
további tájékoztatást a pályázóknak nem nyújt; 

− A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati felhívásban és az annak 
mellékletét képező jelen dokumentációban meghatározott feltételeket, illetve szabályokat 
vagy azok bármelyikét egyoldalúan megváltoztassa, továbbá, hogy a pályázat benyújtásának 
vagy elbírálásának határidejét egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítsa. A 
megváltoztatott feltételeket és/vagy határidőt az eredeti határidő lejárta előtt legalább 3 
munkanappal közzé kell tenni.  

 

















































4. számú melléklet 
a „Pályázati felhívás – Önkormányzati ingatlanok értékesítésére” 

címet viselő dokumentumhoz 
 

Az értékesítésre kínált ingatlanok 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjai, illetve 
térképmásolatai
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5. számú melléklet 
a „Pályázati felhívás – Önkormányzati ingatlanok értékesítésére” 

címet viselő dokumentumhoz 
 

A nyilatkozat köztartozásmentességről valamint  
pályázati feltételek elfogadásáról, összeférhetetlenségi,  

átláthatósági, titoktartási nyilatkozatok formanyomtatványai valamint  
a nyertes ajánlattevővel megkötendő adásvételi szerződés tervezete 

 
Nyilatkozat köztartozásmentességről valamint 

adásvételi szerződés tervezet továbbá pályázati feltételek elfogadásáról 
 
Alulírott …………………………………, mint a(z) ………………………………… (pályázó 

megnevezése) …………………………………………….. (pályázó székhelye/címe), 

………………………………… (pályázó adószáma/adóazonosító jele) ………………………. (pályázó 

cégjegyzékszáma/születési helye, ideje – amelyik adat értelmezhető) részéről eljáró – ill. szervezet esetén nevében 

kötelezettségvállalásra jogosult – személy Dunaszeg Község Önkormányzata által a 720 és a 745 hrsz.-ok 

alatt nyilvántartott ingatlanok pályázat útján történő értékesítésének céljából lefolytatandó 

vagyonértékesítési eljárással összefüggésben 

nyilatkozom, 

hogy  

- elfogadom a pályázati felhívás és dokumentáció feltételeit 

- maradéktalanul megismertem és elfogadom a pályázati dokumentáció 5. sz. mellékleteként 
rendelkezésre bocsátott adásvételi szerződés tervezetben rögzített feltételeket, továbbá 
tudomásom van arról is, hogy a pályázatom csak akkor tekinthető érvényesnek, ha az abban közölt 
vételár legalább az ingatlanforgalmi értékbecslésben meghatározott összeghatárt eléri 

- maradéktalanul megismertem és elfogadom az ajánlati kötöttségre vonatkozó pályázóval szemben 
támasztott feltételeket, ideértve a kiíró által a pályázati dokumentációban közölt tájékoztatást is 
pályázati biztosítékkal kapcsolatos rendelkezésekről. 

- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint köztartozásmentes 
adózónak minősülök, illetve vállalom, hogy a köztartozásmentességet szerződéskötéskor az Eladó 
felé hitelt érdemlően igazolom.  

 

Kelt, ……………………………………… 

 

……………………………………..  

                                                                                                  (Cégszerű) aláírás 

tanú neve: ……………………………………..        tanú neve: …………………………………. 

lakcíme: ………………………………………       lakcíme: ………………………………….. 

személyi ig. száma: …………………………..       személyi ig. száma: ……………………….. 

aláírása: ………………………………………       aláírása: ……………………………………  
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Összeférhetetlenségi nyilatkozat 

 

Alulírott …………………………….…….., mint a(z) ……………………………… (pályázó 

megnevezése) …………………………. (pályázó székhelye/címe), …………………………. (pályázó 

adószáma/adóazonosító jele)  ………………………… (pályázó cégjegyzékszáma/születési helye, ideje 

– amelyik adat értelmezhető) részéről eljáró - ill. szervezet esetén nevében kötelezettségvállalásra jogosult 

- személy Dunaszeg Község Önkormányzata által a 720 és a 745 hrsz.-ok alatt nyilvántartott ingatlanok 

nyilvános pályázaton történő értékesítésének céljából lefolytatandó vagyonértékesítési eljárással 

összefüggésben 

nyilatkozom,  

 

hogy, a pályázati dokumentációban rögzített összeférhetetlenségi okok* rám nézve, ill. az általam 

képviselt pályázati vevő tekintetében nem állnak fenn. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 

.............................................................. 

(cégszerű) aláírás  

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

tanú neve: ……………………………………..        tanú neve: …………………………………. 

lakcíme: ………………………………………       lakcíme: ………………………………….. 

személyi ig. száma: …………………………..       személyi ig. száma: ……………………….. 

aláírása: ………………………………………       aláírása: …………………………………… 

* A pályázaton nem vehet részt: 

- a Kiíróval munkajogviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló 

természetes személy 

- A Dunaszegi Közös Önkormányzat Hivatallal közalkalmazotti, köztisztviselői, 

munkajogviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személy,  

- az 1. és 2. francia bekezdés szerinti személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti 

hozzátartozója,  

- Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagja, és annak Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 

2. pontja szerinti hozzátartozója, 

- a pályázat lebonyolításban részt vevő személyek/szervezetek képviselői, munkavállalói, 

- azon jogi személyek, amelyekben a fentiekben felsorolt személyek és azok Ptk. szerinti közeli 

hozzátartozói részesedéssel rendelkeznek. 
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NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése és a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja alapján 

 
a Dunaszeg belterület 720 hrsz. és a Dunaszeg belterület 745 hrsz. alatt felvett ingatlanok 
pályázati úton történő értékesítésére irányuló eljárás keretében 
 
Nyilatkozattevő: 
 
Név ………………………………………… 

Székhely ………………………………………… 

Cégjegyzékszám ………………………………………… 

Adószám ………………………………………… 

Képviseletében eljár ………………………………………… 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján Dunaszeg Község 
Önkormányzata az átláthatóság ellenőrzése céljából jogosult az átláthatósággal kapcsolatos, Áht. 55. §-
ában meghatározott adatokat kezelni.  
 
Az Áht. 55. § - ában meghatározott adatok kezelése érdekében – az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 264/2016.(VIII.31.) Korm. rendelettel módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. 
rendelet (Ávr.) 50. §-ában foglaltakra is tekintettel – nyilatkozattevő az alábbi nyilatkozatot teszi.  
 
Alulírott …………………………….,mint a ……………………………………….. (nyilatkozatot 
tevő szervezet) törvényes képviseletére jogosult az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján polgári 
és büntetőjogi felelősségem teljes körű tudatában az alábbi  
 

átláthatósági nyilatkozatot 
 
teszem.  
 
(A nyilatkozat I., II. és III. részből áll. Minden nyilatkozatot tevő szervezetnek csak a rá vonatkozó, azaz vagy az I., 
vagy a II., vagy a III. részt kell kitöltenie.) 
 

I.  
TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETEK 

 
A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek (a megfelelő aláhúzandó): 

- az állam, 

- költségvetési szerv, 

- köztestület, 

- helyi önkormányzat, 

- nemzetiségi önkormányzat, 

- társulás, 

- egyházi jogi személy, 

- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy 
együtt 100 %-os részesedéssel rendelkezik, 

- nemzetközi szervezet, 
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- külföldi állam, 

- külföldi helyhatóság, 

- külföldi állami vagy helyhatósági szerv, 

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ………………….. (az 
állam megnevezése) szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság.  

 
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály 
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére 
(és cégjegyzésére).  
 
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismertem, 
amelyek alapján társaságom átlátható szervezetnek minősül.  
 
Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy  
 

- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést Dunaszeg Község Önkormányzata 
kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában rész 
vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél 
– szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott 
körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek (Nvtv. 11. § (12) bek.); 

- központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen 
szerződés lapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. 
Dunaszeg Község Önkormányzata ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő 
követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint a jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat 
kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni (Áht. 40. § (6) bek.); 

- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést Dunaszeg 
Község Önkormányzata felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a 
szerződéstől eláll.  

 
Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, 
akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 
napon belül megküldöm Dunaszeg Község Önkormányzatának, vagy amennyiben az általam képviselt 
szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.  
 
Kelt, …………………………….. 
 

……………………………………. 
Cégszerű aláírás 

II.  
AZ I. PONT ALÁ NEM TARTOZÓ JOGI SZEMÉLYEK VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM 

RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK 
 

 
Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. 
pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:  
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II/1. tulajdoni szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint meghatározott 
tényleges tulajdonosa megismerhető.  
 
Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:  
 

Név Lakcím Adószám/ 
adóazonosító jel 

Tulajdoni 
hányad 

Befolyás és 
szavazati jog 

mértéke 

     

     

     

 
 
II/2. az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel rendelkezik:  
 

- az Európai Unió valamely tagállama:  
o Magyarország 
o egyéb:…………………, vagy  

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ………, vagy 

- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: …………. vagy 

- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezménye van: ………………….. 
 
(a megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)  

 
II/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak:  
 
Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről: 
 
Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi 
társaság; 
 

vagy 
 

Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő aláhúzandó. 
Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy 
ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos 
következő rész kitöltése.) 
 
Az általam képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. .évi LXXXI. törvény 4. 
§ 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével  
 
nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi 
társaságnak  
 

vagy 
 

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 
társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó) 
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Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye 
alapján külföldi9 illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, vagy illetősége az 
Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak 
hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi 
gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:  
 

Adóév Gazdálkodó szervezet neve, 
székhelye 

A külföldi társaság és adott államban lévő 
kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját 

eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, 

mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint 
kereskedelmi tevékenységéből származó 

bevételének aránya az összes bevételhez képest 

   

   

 
 
II/4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 
%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a II/1., II/2. és II/3. pont szerinti feltételek 
fennállnak.  
 
Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 §-os 
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet megjelölése (név, székhely) (Ezen pontban a gazdálkodó szervezet nem természetes személy 
tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden olyan szervezet esetében, amely akárcsak közvetve, de több, mint 25 %-os 
tulajdonnal, szavazati joggal vagy befolyással bír, függetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán található, 
nyilatkozni kell.) 
 
1. …………………………………… 
2. ……………………………………. 
3. …………………………………… 
Nyilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % 
-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy,  jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet átláthatóságáról 
 
II/4.1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 %-os 
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezetek tényleges tulajdonosai (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként 
szükséges kitölteni): 
 
Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:  
 

Név Lakcím Adószám/ 
adóazonosító jel 

Tulajdoni 
hányad 

Befolyás és 
szavazati jog 

mértéke 
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II/4.2. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 %-os 
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezetek adóilletékessége (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges 
az adóilletőséget megjelölni/: 
 

- az Európai Unió valamely tagállama:  
o Magyarország 
o egyéb:…………………, vagy  

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ………, vagy 

- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: …………. vagy 

- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezménye van: ………………….. 
 
(a megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)  

 
II/4.3. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 §-os 
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezetek ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több érintett gazdálkodó szervezet esetében 
szervezetenként szükséges megjelölni):  
 
Magyarországi székhellyel rendelkezi, így nem ellenőrzött külföldi társaság. 
 

vagy 
 
Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozattevő által 
képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 -os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi 
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak 
kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel 
kapcsolatos következő rész kitöltése.) 
 
Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 %-os 
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. 
pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével  
 
nem minősül a társasági és osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi 
társaságnak 

vagy 
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 
társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó).  
 
Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezeten közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 %-
os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező  
gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a 
továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD 
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős 
adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak 
szerint:  

Adóév Az általam képviselt gazdálkodó 
szervezetben közvetlenül vagy 
közvetetten több mint 25 %-os 

tulajdonnal, befolyással vagy szavazati 

A külföldi társaság és adott államban lévő 
kapcsolat vállalkozásai által együttesen saját 

eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, 
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joggal bíró jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet 

mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, 
valamint kereskedelmi tevékenységéből 
származó bevételének aránya az összes 

bevételhez képest 

   

   

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály 
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére 
(és cégjegyzésére).  
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismertem, 
amelyek alapján társaságom átlátható szervezetnek minősül.  
 
Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem:  
 

- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést Dunaszeg Község Önkormányzata 
kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában rész 
vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél 
– szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott 
körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek (Nvtv. 11. § (12) bek.); 

- központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen 
szerződés lapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. 
Dunaszeg Község Önkormányzata ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő 
követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint a jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat 
kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni (Áht. 40. § (6) bek.); 

- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést Dunaszeg 
Község Önkormányzata felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a 
szerződéstől eláll.  

 
Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, 
akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 
napon belül megküldöm Dunaszeg Község Önkormányzatának, vagy amennyiben az általam képviselt 
szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.  
 
Kelt, …………………………….. 
 

……………………………………. 
Cégszerű aláírás 

 
III. CIVIL SZERVEZETEK, VÍZITÁRSULATOK 

 
 
Az általam képviselt szervezet (a megfelelő aláhúzandó) 
 

- civil szervezet vagy 

- vízitársulat 
 
átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpont szerint az általam 
képviselt szervezet 
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III/1. vezető tisztségviselői megismerhetők.  
 
          az általam képviselt szervezet vezet tisztségviselői:  
 

Vezető tisztségviselő Adószám/adóazonosító 

  

  

  

 
 
III/2. az általam képviselt szervezet, valamint ezek tisztségviselői nem átlátható szervezetben 
nem rendelkeznek 25 %-os meghaladó részesedéssel, 
 
Az általam képviselt szervezet, valamint a ca) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi 
szervezet(ek)ben rendelkeznek 25 %-ot meghaladó részesedéssel:  
 

Vezető 
tisztségviselő 

Szervezet neve Adószám Részesedés mértéke 

    

    

    

 
 
Ezek a szervezet(ek) átlátható(ak), azaz: 
 
III/2.1.  tulajdonosi szerkezetük, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosuk megismerhető, 
amelyről az alábbiak szerint nyilatkozom (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges 
kitölteni):  
 
Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:  
 

Név Lakcím Adószám/ 
adóazonosító jel 

Tulajdoni 
hányad 

Befolyás és 
szavazati jog 

mértéke 

     

     

     

III/2.2. Ezen szervezet(ek) adóilletékessége több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként 
szükséges az adóilletőséget  megjelölni):  

 
 

- az Európai Unió valamely tagállama:  
o Magyarország 
o egyéb:…………………, vagy  

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ………, vagy 

- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: …………. vagy 

- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezménye van: ………………….. 
 
(a megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)  



 

 

10 

 
 

 
 
III/2.3. Ezen szervezet(ek) ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több érintett gazdálkodó szervezet 
esetében szervezetenként szükséges megjelölni).  
 
Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.  

vagy 
Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a szervezet nem magyarországi 
székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött 
külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)  
Ezen szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában 
meghatározott feltételek figyelembevételével  
nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi 
társaságnak  

vagy 
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 
társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó.) 
 
Amennyiben ezen szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a 
továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD 
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős 
adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak 
szerint:  
 

Adóév Az általam képviselt gazdálkodó 
szervezetben közvetlenül vagy 
közvetetten több mint 25 %-os 

tulajdonnal, befolyással vagy szavazati 
joggal bíró jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet 

A külföldi társaság és adott államban 
lévő kapcsolat vállalkozásai által 

együttesen saját eszközzel és 
munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalókkal végzett termelő, 

feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, 
befektetői, valamint kereskedelmi 

tevékenységéből származó bevételének 
aránya az összes bevételhez képest 

   

   

 
 
III.2.4. Ezen szervezetben (azaz azon szervezetben, amelyben az általam képviselt szervezetnek, valamint annak 
vezető tisztségviselőinek 25 %-ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek) közvetlenül vagy közvetetten több mint 
25 %-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jog személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet átlátható, azaz:  
 
Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több 
mint 25 %-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó szervezetben, 
amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezek vezető tisztségviselői 25 %-ot meghaladó részesedéssel 
rendelkeznek:  
 

Gazdálkodó 
szervezet 

neve 

Adószám Részesedés 
mértéke %-

ban 

Adóilletősége Tényleges 
tulajdonos(ok) 

Tényleges 
tulajdonosok 

adószáma 
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Adóév Gazdálkodó szervezet neve, 
székhelye 

A külföldi társaság és adott államban lévő 
kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját 

eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, 

mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint 
kereskedelmi tevékenységéből származó 

bevételének aránya az összes bevételhez képest 

   

   

 
 
III/3. az állam, amelyben az általam képviselt szervezet székhelye van:  
 

- az Európai Unió valamely tagállama:  
o Magyarország 
o egyéb:…………………, vagy  

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ………, vagy 

- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: …………. vagy 

- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezménye van: ………………….. 
 
(a megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)  

 
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály 
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére 
(és cégjegyzésére).  
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismertem, 
amelyek alapján társaságom átlátható szervezetnek minősül.  
 
Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem:  
 

- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést Dunaszeg Község Önkormányzata 
kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában rész 
vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél 
– szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott 
körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek (Nvtv. 11. § (12) bek.); 

- központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen 
szerződés lapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. 
Dunaszeg Község Önkormányzata ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő 
követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint a jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat 
kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni (Áht. 40. § (6) bek.); 

- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést Dunaszeg 
Község Önkormányzata felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a 
szerződéstől eláll.  

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, 
akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 
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napon belül megküldöm Dunaszeg Község Önkormányzatának, vagy amennyiben az általam képviselt 
szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.  
 
Kelt, …………………………….. 
 

……………………………………. 
Cégszerű aláírás 

tanú neve: ……………………………………..        tanú neve: …………………………………. 

lakcíme: ………………………………………       lakcíme: ………………………………….. 

személyi ig. száma: …………………………..       személyi ig. száma: ……………………….. 

aláírása: ………………………………………       aláírása: …………………………………… 
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Titoktartási nyilatkozat 

 

Alulírott …………………………….…….., mint a(z) ……………………………… (pályázó 

megnevezése) …………………………. (pályázó székhelye/címe), …………………………. (pályázó 

adószáma/adóazonosító jele)  ………………………… (pályázó cégjegyzékszáma/születési helye, ideje – amelyik 

adat értelmezhető) részéről eljáró - ill. szervezet esetén nevében kötelezettségvállalásra jogosult - személy a 

Dunaszeg Község Önkormányzata által a 720 és a 745 hrsz.-ok alatt nyilvántartott ingatlanok nyilvános 

pályázaton történő értékesítésének céljából lefolytatandó vagyonértékesítési eljárással összefüggésben a 

jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázati eljárás során tudomásomra jutott 

adatokat, információkat megőrzöm és azt harmadik személy részére nem adom át.  

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 

.............................................................. 

(cégszerű) aláírás  

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

tanú neve: ……………………………………..        tanú neve: …………………………………. 

lakcíme: ………………………………………       lakcíme: ………………………………….. 

személyi ig. száma: …………………………..       személyi ig. száma: ……………………….. 

aláírása: ………………………………………       aláírása: …………………………………… 
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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS  

 
Amely egyrészről  
Dunaszeg Község Önkormányzata (cím, székhely: 9174 Dunaszeg, Országút út 6., képviseletében önállóan 
eljár: Babos Attila Imre polgármester, adószám: 15366612-2-08, KSH statisztikai számjele: 15366612-8411-321-
08, törzskönyvi azonosító szám: 366618), mint eladó, a továbbiakban: Eladó, 
 
másrészről pedig  
…………………. (születési családi- és utóneve: …………….., születési helye és ideje: ……………, anyja neve: 
…………………….., személyi azonosító: ..-..., adóazonosító jele: ...., lakóhelye: …………………., ……… 
állampolgár) mint vevő, a továbbiakban: Vevő  
 
között jött létre az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek megtartása mellett. 
 

I.  AZ INGATLANOK 

 
1. A Felek rögzítik, hogy Eladó 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonát képezi a Dunaszeg belterületén fekvő, 

720 helyrajzi szám alatt felvett, mindösszesen 4623 m² alapterületű, „kivett lakóház, udvar” 
megnevezésű, természetben 9174 Dunaszeg, Liget utca 720 hrsz. „felülvizsgálat alatt” szám alatt található 
ingatlan (a továbbiakban: „Ingatlan1”). 
 

2. A Felek rögzítik továbbá, hogy Eladó 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonát képezi a Dunaszeg belterületén 
fekvő, 745 helyrajzi szám alatt felvett, mindösszesen 1493 m² alapterületű, „kivett beépítetlen terület” 
megnevezésű, természetben 9174 Dunaszeg, Liget utca 745 hrsz. „címképzés alatt” szám alatt található 
ingatlan (a továbbiakban: „Ingatlan2”) 

 
Vevő jelen okirat aláírásával elismeri és igazolja, hogy tudomásul vette azon eladói tájékoztatást, mely 
szerint az Ingatlan1 területén álló épület általános állapota gyenge, a gépészet nem, vagy csak részlegesen 
működik, a nyílászárók korszerűtlen fa nyílászárók, a vízszigetelés részlegesen hiányzik, a falak felázottak, 
a vakolat levált, a tetőfedés hibái láthatóak az épületszerkezeten, az épületben négy különálló lakás 
található, mindegyik állapota gyenge, felújítandó. 
 
Vevő tudomásul veszi, hogy az Ingatlan1 területén álló épületen belül megtalálható a víz- és a 
villanyközmű. A gáz- és a szennyvízközműre történő rácsatlakozás/rákötés lehetősége a 1401 helyrajzi 
számú közút felől történhet meg.  
 
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Eladó által a víz-, és a villamos áram vonatkozásában a 
megigényelt és megfizetett, az önálló ingatlanhoz tartozó, lekötött kapacitás a Vevő részére nem lenne 
elégséges, úgy a kontingens növeléséért a Vevő köteles a költségeket megfizetni. 
 
Felek megállapodnak abban, hogy a hiányzó közművekre történő rácsatlakozás és a közüzemi szolgáltatási 
szerződések megkötése érdekében a Vevő köteles majd eljárni a közüzemi szolgáltató társaságoknál, 
egyben ő köteles majd viselni az ezzel összefüggésben felmerülő csatlakozási és egyéb díjakat, 
közműfejlesztési hozzájárulást.  
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Vevő kijelenti, hogy az Ingatlan1 és Ingatlan2 ingatlanokat megtekintette, azok természetbeni állapotát, 
elhelyezkedését megismerte, tisztában van az Ingatlan1 és Ingatlan2 ingatlanok beépíthetőségének 
lehetőségével, az építési szabályzat rendelkezéseit megismerte.  
 

3. Eladó kijelenti és szavatolja, hogy az Ingatlan1 és Ingatlan2 vonatkozásában a szerződésben foglalt 
tulajdoni hányada per-, teher- és igénymentes, bírósági végrehajtás alatt nem áll, sem adó vagy adó módjára 
behajtandó köztartozás, sem pedig magántartozás azt nem terheli. Eladó kijelenti, hogy a Magyar Államot 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdés alapján az Ingatlan1 és Ingatlan2 
ingatlanok jelen adásvételi szerződés útján történő értékesítésre tekintettel elővásárlási jog illeti meg, ezen 
túlmenően azonban szavatolja, hogy harmadik személynek az Ingatlan1 és az Ingatlan2 ingatlanok 
vonatkozásában bérleti vagy más használati joga, vagy azokat érintő egyéb joga nem áll fenn. Eladó 
kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlan tulajdoni hányadait a jelenlegi állapotban megőrzi, azokat nem 
idegeníti el, nem terheli meg, ide nem értve azt az esetet, ha a Magyar Állam az elővásárlási jogát 
érvényesíti. Eladó szavatol azért, hogy Vevő per-, teher- és igénymentes ingatlan tulajdonjogot szerez.  

 
4. Felek kijelentik, hogy az Ingatlan1 és Ingatlan2 ingatlanok vonatkozásában a „Nem hiteles tulajdoni lap – 

szemle másolat” és térképkivonat tartalmát a szerződés aláírását megelőzően megismerték és rögzítik, hogy 
az abban feltüntetett adatok a szerződésben szereplő adatokkal megegyeznek. Eladó kijelenti, hogy a 
szerződésben rögzített jogi állapot megfelel a valóságnak, az okiratban feltüntetetteken túlmenően 
semminemű olyan tényről, vagy körülményről tudomással nem bír, amely a jelen jogügyletnek akadálya 
lenne. Eladó kijelenti, hogy a tulajdoni lap megismert tartalmán kívül az Ingatlan1 és Ingatlan2 ingatlanokra 
vonatkozóan semmilyen más adat, tény vagy jog nem áll fenn és ezek bejegyzésére, vagy ingatlan-
nyilvántartásban való feltüntetésére, feljegyzésére eljárás nincs és nem is lesz folyamatban. Eladó ezen 
nyilatkozatáért teljes körű szavatosságot vállal. Felek megállapítják, hogy az Ingatlan1 és az Ingatlan2 
tulajdoni lapján széljegy nem szerepel. 

 

II.  A VÉTELÁR MEGFIZETÉSE  

 
1. Eladó az Ingatlan1 ingatlanon fennálló 1/1 arányú tulajdoni hányadát - annak minden természetes és 

törvényes tartozékával együtt -, az ismertetett állapotban eladja, Vevő pedig adásvétel jogcímen 
megvásárolja azt 1/1 arányban a megtekintett és megismert állapotban, a felek által kölcsönösen és 
egybehangzóan kialkudott ………….,-Ft azaz …………. forint összegű vételárért. Felek rögzítik, hogy 
a vételár a helyi forgalmi értékviszonyoknak megfelelő. 
 

2. Eladó az Ingatlan2 ingatlanon fennálló 1/1 arányú tulajdoni hányadát - annak minden természetes és 
törvényes tartozékával együtt -, az ismertetett állapotban eladja, Vevő pedig adásvétel jogcímen 
megvásárolja azt 1/1 arányban a megtekintett és megismert állapotban, a felek által kölcsönösen és 
egybehangzóan kialkudott ………….,-Ft azaz …………. forint összegű vételárért. Felek rögzítik, hogy 
a vételár a helyi forgalmi értékviszonyoknak megfelelő. 
 

3. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg megfizeti II/1 pontban és a 
II/2 pontban meghatározott teljes vételárat, azaz mindösszesen ………..,-Ft azaz …………. forint 
összeget az Eladó nevére szóló, OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11737007-15366612-00000000 számú 
bankszámlaszámra.  
Eladó kijelenti, hogy a jelen okiratba foglalt, általa megadott és a saját nevére szóló bankszámlaszámra 
történő teljesítést saját kezéhez történő teljesítésnek ismeri el. 
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4. Felek megállapodnak abban, hogy a teljes Vételár megfizetését Eladó külön íven szövegezett, teljes 
bizonyító erejű magánokiratban ismeri el és nyugtázza, amit Eladó eljáró ügyvédnek eredetben átadni vállal 
a jóváírást követően haladéktalanul. 

 

III.  BIRTOKÁTRUHÁZÁS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, JOGSZAVATOSSÁG   

 
1. Felek megállapodnak abban, hogy Eladó az Ingatlan1 és az Ingatlan2 ingatlanok birtokát a teljes vételár 

megfizetését követő öt napon belül ruházza át Vevőre a birtok átengedésével, jegyzőkönyv felvétele 
mellett a Ptk. 5:3. § (1) bekezdése alapján a kulcsok átadásával. Eladó az Ingatlant a Vevő által megismert 
állapotban köteles Vevő részére átadni azzal, hogy azt kiürítenie nem kell. Felek az átadás-átvételi 
jegyzőkönyvben közösen rögzítik a közüzemi mérőórák állását, valamint az átadott kulcsok számát. Eladó 
kötelezettséget vállal arra, hogy az Ingatlan1 és Ingatan2 ingatlanokkal kapcsolatosan a birtokátruházás 
napjáig felmerülő közüzemi díjakat azoknak esedékességéig megfizeti közvetlenül az arra jogosult 
közműszolgáltatók felé. Eladó köteles az esetleges közüzemi költség elmaradását öt napon belül 
kiegyenlíteni és azok kiegyenlítését legkésőbb a birtokbaadáskor írásban igazolni Vevő felé. Vevő köteles 
az Ingatlant határidőben birtokba venni és annak rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotát 
ellenőrizni. Felek a birtokátruházáskor fényképfelvételeket készítenek az Ingatlanról. Vevő a birtokbavétel, 
birtokátruházás napjától kezdve szedi az Ingatlan1 és Ingatlan2 ingatlanok hasznait, viseli terheit és a 
dologban beállott azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni. 

 
2. Felek rögzítik, hogy Eladó részletesen tájékoztatta Vevőt az Ingatlan1 és Ingatlan2 ingatlanok műszaki 

állapotáról, amit Eladó tudomásul vett és az eladói tájékoztatás, értékbecslés, térképkivonat és tulajdoni 
lapok ismeretében vásárolja meg az Ingatlan1 és Ingatlan2 ingatlanokat.  

 
3. Eladó legkésőbb a birtokbaadást követő öt napon belül átadja, Vevő pedig változatlan tartalommal átveszi 

az Ingatlan1 és Ingatan2 ingatlanokhoz kapcsolódó és Eladó által kötött közüzemi szerződésekben 
szereplő, Eladó kizárólagos tulajdonát képező közüzemi jogosultságokat és kötelezettségeket. Az 
Ingatlan1 és Ingatlan2 ingatlanok tulajdonjogában és birtoklásában bekövetkezett változás 
közműszolgáltatók felé történő bejelentése Vevő feladata legkésőbb a birtok átruházást követő öt napon 
belül. Eladó köteles a fogyasztó személyében bekövetkezett változás átvezetéséhez esetlegesen szükséges 
nyilatkozatokat Vevő rendelkezésére bocsátani a birtokátruházással egyidejűleg, de legkésőbb Vevő 
felhívását követő öt napon belül.  

 

4. Eladó szavatolja továbbá, hogy az I/3. pontban már rögzített, Magyar Államot megillető elővásárlási jogot 
ide nem értve az Ingatlan1 és Ingatlan2 ingatlanokon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely 
Vevő tulajdonjog szerzését vagy birtokba lépését akadályozná, korlátozná, kizárná, vagy bármely más 
módon lehetetlenné tenné, illetőleg az Ingatlan1 és Ingatlan2 ingatlanok értékét csökkentené.  
 

5. Eljáró ügyvéd tájékoztatja feleket, hogy az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. 
(VI. 30.) Korm. rendelet kötelezően írja elő az ingatlanok ellenérték fejében történő átruházása esetén 
az épület energetikai jellemzőinek tanúsítását. A jelen okiratba foglalt Ingatlan1 értékesítése a fenti 
Kormányrendelet hatálya alá tartozik. Eladó a jelen Adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg adja át egy 
eredeti példányban Vevő részére az Ingatlan1 ingatlanról készített HET-01378117 számú hiteles 
energetikai tanúsítványt. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy az Ingatlan2 nem tartozik a jelen pontban 
hivatkozott jogszabály tárgyi hatálya alá. 
 

6. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt arról, hogy az Ingatlan1 ingatlan területén található nagy méretű platánfát 
(Platanus orientalis) védett természeti értékké kívánja nyilvánítani, ennek megfelelően a Vevő kijelenti, 
hogy azt megkíméli és annak bárminemű károsításától időbeli korlátozás nélkül tartózkodni fog.   
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IV. TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁS  

 
1. Eladó külön, a tulajdonos személyében bekövetkezett változás ingatlan-nyilvántartáson való átvezetésére 

alkalmas okirati formába foglalt nyilatkozatban adja feltétlen és visszavonhatatlan, tulajdonjog 
bejegyzést engedő hozzájárulását ahhoz, hogy az Ingatlan1 és Ingatlan2 ingatlanokban lévő 1/1 és 1/1 
arányú tulajdoni hányadainak tulajdonjoga adásvétel jogcímen az ingatlan-nyilvántartásba Vevő nevére 
és javára 1/1 arányban bejegyezésre kerüljön Eladó tulajdonjogának egyidejű törlésével, tehermentesen. 
 

2. Eladó a jelen Adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg a szerződést szerkesztő ügyvédnél ügyvédi 
letétbe helyezi tulajdonjogról lemondó nyilatkozata (Tulajdonjog-bejegyzési engedély) 5 (öt) 
eredeti példányát azzal a letéti meghagyással, hogy letétkezelő ügyvéd azokat a teljes vételár 
megfizetésének bármely fél általi igazolását követően jogosult és köteles benyújtani az illetékes földhivatali 
főosztályhoz a változások ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetése végett. Eljáró ügyvéd a jelen 
Adásvételi szerződés ellenjegyzésével kijelenti, hogy a Tulajdonjog-bejegyzési engedélyeket tárgyi letétbe 
veszi, átveszi és a letéti megbízás feltételeit elfogadja, annak teljesítésére kötelezettséget vállal, a bejegyzési 
engedélyt az illetékes földhivatali főosztályhoz benyújtja. 
Felek megállapodnak abban, hogy az Adásvételi szerződés ezen rendelkezése egyben letéti 
igazolásnak és letéti megállapodásnak is minősül. 

 
3. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy Eladó a tulajdonjogáról csak a teljes vételár megfizetését 

követően mond le. 
 

V. A FELEK NYILATKOZATAI  

 
1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés minden jogot és kötelezettséget tartalmaz, ezen túlmenően, 

semmilyen egyéb jogot és kötelezettséget egymással szemben nem vállaltak és nem kívántak rögzíteni. 
Felek rögzítik, hogy minden olyan tény, körülmény, nyilatkozat, amely a szerződéskötés szempontjából 
lényeges, a szerződés részét képezi, ezen túlmenően semmilyen más kérdést rendezni nem kívánnak.  
 

2. Dunaszeg Község Önkormányzatának képviseletében eljáró Babos Attila Imre polgármester és Vevő 
büntető- és polgári jogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy személyes joguk szerint nagykorúnak és 
cselekvőképesnek minősülnek, kijelentik, hogy magyar / ................ állampolgárok. Felek 
kijelentik, hogy ingatlanszerzési és -elidegenítési képességük semmiben nem korlátozott. Babos Attila Imre 
polgármester kijelenti, hogy az általa képviselt Önkormányzat adatait és saját eljárási jogosultságát 
Törzskönyvi igazolással igazolta és kijelenti, hogy érvényes és hatályos felhatalmazása van jelen a jelen 
okirat aláírására, amit Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (…….) 
sorszám alatti határozatával igazol. 

 
3. A szerződés elkészítésével kapcsolatos ügyvédi munkadíjat (vételár 0,75 %-a) és az ingatlanszerzéssel 

kapcsolatos visszterhes vagyonátruházási illetéket, valamint a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásban 
történő átvezetésének költségeit (2 x 6.600,-Ft), tulajdoni lapok (4 x 1.000,-Ft), térképkivonat (1 x 2.250,-
Ft)  lekérésének költségeit Vevő viseli. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben felek a magyar 
jogszabályokat tekintik kötelezőnek. Ezen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákat felek 
elsődlegesen tárgyalások útján, peren kívül kötelesek egymással rendezni. Amennyiben a vita 
megszüntetésére irányuló egyeztetés ésszerű határidőn belül nem vezet eredményre, úgy felek a viták 
rendezésére értékhatártól függően a Győri Járásbíróság, illetve a Győri Törvényszék kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 
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4. Szerződő felek hozzájárulnak ahhoz, hogy az eljáró ügyvéd az általuk bemutatott személyazonosító 

igazolványról és lakcímet, személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványról, illetve adóigazolványról 
fényképes másolatot készítsen a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. rendelkezései alapján, hogy ezzel azonosítási 
kötelezettségének eleget tegyen a fenti törvény. Vevő kijelenti, hogy saját nevében, Babos Attila Imre 
polgármester pedig kijelenti, hogy Dunaszeg Község Önkormányzata Eladó képviseletében jár el a 
szerződéses iratok aláírása során. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az 
azonosítás során felvett adataikban bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) napon 
belül kötelesek eljáró ügyvédet tájékoztatni. A jelen okiratban rögzített személyes adatokat a szerkesztő és 
ellenjegyző ügyvéd a megbízásból eredő jogi kötelezettség teljesítése végett kezeli, illetve az ügyfelekkel 
való kapcsolattartásra szolgáló adatokkal a felek hozzájárulása alapján e célból rendelkezhet. Az adatok 
kizárólag az ingatlan-nyilvántartási és az ahhoz kapcsolódó eljárásban, a NAV előtt indítandó eljárásban 
használhatók fel és a jogszabályban előírt irattárazási ideig tárolhatók. Az érintett személynek joga van 
bármikor kérelmezni a szerkesztő ügyvédtől, adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 
hozzáférést, információkiadást, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az 
ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz. Joga van a 
hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a 
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 
 

5. Felek jelen szerződés aláírásával meghatalmazzák és megbízzák dr. Kiss-Kovács Orsolya ügyvédet 
(székhely: 9022 Győr, Móricz Zsigmond rakpart. 1. fsz. 8., tel.: 06-70-567-2535, e-mail: 
drkisskovacs@gmail.com, Kamarai Azonosító Szám: 36063226), hogy a jelen okiratot és mellékleteit 
megszerkessze és ellenjegyezze, valamint az Adásvételi szerződést és mellékleteit az illetékes Földhivatali 
Főosztályhoz benyújtsa, képviseletükben a földhivatali ingatlan-nyilvántartási eljárás során teljes jogkörrel 
eljárjon, nevükben és képviseletükben jognyilatkozatot tegyen. A megbízás kiterjed különösen a 
földhivatali ingatlan-nyilvántartási eljárás esetleges hiánypótló részében felek jognyilatkozatának a 
megtételére, illetőleg a szerződésben írt adatok módosítására és kijavítására. A meghatalmazást eljáró 
ügyvéd az okirat ellenjegyzésével elfogadja. 

 
6. Felek kifejezetten mentesítik az ellenjegyző ügyvédet minden olyan, az Ingatlan1 és Ingatlan2 ingatlanokra 

vonatkozó megállapodások, továbbá az olyan lényeges körülmények feltárásának kötelezettsége, továbbá 
a feltárás elmaradásából eredő felelősség alól, amely lényeges körülményekre vonatkozóan az ellenjegyző 
ügyvéd iratokat és információkat nem kapott és kijelentik, nem kívánják azt, hogy az eljáró ügyvéd az 
ingatlan-nyilvántartás irattárában az Ingatlan1 és Ingatlan2 ingatlanokra vonatkozó iratokat áttekintse.  

 
7. Jelen szerződés a felek adatait, nyilatkozatait és akaratát helyesen tartalmazza, ezért azt szerződő felek és 

a szerződést készítő ügyvéd megbízási tényvázlatnak is tekintik, felek külön okiratba foglalt tényvázlat 
felvételét nem kérték. Felek kijelentik, tudomásul vették a szerződést szerkesztő ügyvéd azon 
figyelmeztetését, hogy amennyiben az okirat tartalma számukra nem egyértelmű, akkor azt az aláírás előtt 
egyeztetni kell a szerződést szerkesztő ügyvéddel. Felek kijelentik, hogy a szerződést elolvasták, közösen 
értelmezték. Kijelentik, hogy minden, a szerződés megkötéséhez szükséges információt, adatot 
megismertek, az ügylet során jóhiszeműen jártak el és nincs tudomásuk olyan tényről, körülményről, 
melynek ismeretében a jelen szerződést egyáltalán nem, vagy másként kötötték volna meg. Ezen ismeretek 
hiányára és értékaránytalanságra hivatkozva a jelen szerződést nem fogják megtámadni.  

 
8. Amennyiben ezen szerződés valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen, vagy nem 

végrehajtható, vagy azzá válik, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, vagy végrehajthatóságát. 
Valamennyi érvénytelen, vagy végrehajthatatlan rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amely az 
érvénytelen, vagy végrehajthatatlan rendelkezés üzleti és jogi tartalmához a lehető legközelebb áll. Ezen 

mailto:drkisskovacs@gmail.com
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szerződésben lévő esetleges szabályozási rések esetén is az e pont rendelkezései alkalmazandóak 
megfelelően
 

9. Felek kijelentik, hogy a szerződés megkötésekor tévedésben nem voltak, fenyegetés vagy kényszer hatása 
alatt nem álltak. A szerződést, vagy azok egyes rendelkezéseit illető értelmezési viták esetén az érintett 
rendelkezést akként kell - a magyar nyelvtani értelmezés szabályai szerint - értelmezni vagy kiegészíteni, 
hogy az a felek által szándékolt gazdasági vagy jogi célnak megfelelően alkalmazható legyen.
 

10. Felek rögzítik, hogy a szerződés során való kapcsolattartásukban az írásbeliség kötelező alkalmazását kötik 
ki. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződéssel összefüggésben tett jognyilatkozatok csak teljes bizonyító 
erejű magánokiratba foglaltan érvényesek. Bármelyik fél részére elküldött értesítést a következő 
időpontban kell kézbesítettnek tekinteni:

• személyes kézbesítés esetén: azon a napon, amikor a küldeményt a címzettnek igazoltan átadják. 

• postai kézbesítés esetén: az igazolt átvétel napján; illetve, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, 
mert a címzett az átvételt megtagadta, akkor az átvétel megtagadásának napján, ha pedig a címzett az 
iratot nem kereste, vagy a címzett elköltözött, avagy a címzett által megadott cím elégtelen, vagy a címzett 
ismeretlen, akkor a kézbesítés napjának a postai feladást követő 5. (ötödik) munkanapot kell tekinteni. 

A szerződéssel kapcsolatos értesítést a felek a szerződésben meghatározott címekre kötelesek elküldeni. 
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az egymás tudomására hozott kézbesítési címen a szerződés 
fennállása alatt folyamatosan rendelkeznek a küldemények átvételére jogosult személlyel, továbbá a lakcím, 
levelezési cím megváltozását a másik féllel haladéktalanul, legkésőbb a változást követő öt napon belül 
írásban közlik. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a jognyilatkozatok közlésének elmaradására a 
mulasztó fél előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. 
 

11. Eljáró ügyvéd tájékoztatja Vevőt, hogy az Ingatlan1 és Ingatlan2 ingatlanok ellenérték fejében történő 
megszerzése visszterhes vagyonátruházási illeték alá esik, melynek mértéke az Itv. 19. § (1) bekezdése 
alapján a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 4%. A Vételár az eljáró 
hatóságot az illeték összegének kiszabásakor nem köti.  
 

12. Felek jelen okirat aláírásával elismerik, hogy eljáró ügyvéd tájékoztatta őket a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi 
integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 20/P. §-a szerinti 
adatváltozás-kezelési szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről. A rendelkezés lényege, hogy egy új 
állami szervezet fogja koordinálni a különböző közmű-szolgáltatók és egyéb szervezetek adatkezelési 
tevékenységét oly módon, hogy az állampolgárok ehhez a szervezethez jelenthetik be esetleges 
adatváltozásaikat, illetve felhatalmazásuk alapján az állami szervek ezen a szervezeten keresztül értesítik az 
adatváltozásról az adott közszolgáltatókat. Így az állampolgároknak nem kell egyesével felvenni a 
kapcsolatot a velük szerződéses viszonyban lévő közszolgáltatókkal, hanem az adatváltozás közlését ezen 
az új állami szervezeten keresztül lehet majd bonyolítani.  

 
A jelen szerződést felek az eljáró ügyvéd felhívása alapján elolvasták, az abban foglaltakat mindenre kiterjedően 
megismerték, annak tartalmát, rendelkezéseit, jogkövetkezményeit közösen értelmezték, azt megértették és 
magukra nézve kifejezetten elfogadták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták. 
Felek az okirat aláírásával elismerik, hogy annak egy eredeti példányát eljáró ügyvédtől a mai napon átvették. 
 
Dunaszeg, 2022 ………………. 
 
................................................................................           ................................................................................ 
Dunaszeg Község Önkormányzata Eladó           Vevő 
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