
 

 

KIVONAT 

 

A Képviselő-testület 2022. május 26-án megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
134/2022. Kth. 

Hasznosítási szerződés megkötése a Volánbusz Zrt-vel 
 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 115/2022. Kt. sz. határozatát 
hatályon kívül helyezi. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Önkormányzat és a 
Volánbusz Zrt. között 2022. június 01. napjától létrejövő, közfeladat ellátás céljából történő 
térítésmentes Hasznosítási szerződés megkötéséhez a melléklet szerinti tartalommal. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
Hasznosítási szerződés (és az esetleges módosítások) aláírására, valamint az ehhez 
szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
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Melléklet 
 
 

Iktatószám: 16073-001/2022-V 
Szerződésszám: 16704/001-SZ 
Iktatószám: S/599-3/2022 

HASZONOSÍTÁSI SZERZŐDÉS 

Amely létrejött egyrészről 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám 
Törzskönyvi azonosító szám: 724902 
Nyilvántartja: Magyar Államkincstár 
Adószám: 15724904-2-03 
Statisztikai számjel: 15724904-8411-321-03 
Számlavezető pénzintézet: OTP BANK Nyrt. 
Bankszámlaszám: 11732064-15338806-00000000 
Képviseli: Fülöp Róbert polgármester 
(a továbbiakban: Tulajdonos) 
 

Másrészről 

VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság. 
Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131. 
Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 302 
Cégjegyzékszám: 01-10-042156 
Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Adószám: 10824346-2-44 
Statisztikai számjel: 10824346-4931-114-01 
Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt.  
Bankszámlaszám: 10200971-21508747-00000000 
Képviseli: Nagy Attila József üzemeltetési főigazgató és Nagyné
 Szabó Anna infrastruktúra- fenntartási és  
 vagyongazdálkodási vezető 
(a továbbiakban: Hasznosító) 
 

(a felek együttes említése a továbbiakban: Szerződő Felek) között az alulírott napon és helyen, 
az alábbi feltételek mellett: 

 



 

 

4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Kiskunhalas belterület 2249 hrsz-on nyilvántartott, 
természetben 6400 Kiskunhalas, Május 1 tér alatt található, az ingatlan-nyilvántartás 
adatai alapján kivett közterület és autóbusz-pályaudvar megnevezésű, 4141 m2 
alapterületű földrészlet, amelyen áll egy 541,36 m2 bruttó alapterületű épület 
(továbbiakban: Épület), 1/1 tulajdoni hányadban a Tulajdonos tulajdonát képező, 
törzsvagyon körébe tartozó vagyonelem (továbbiakban: Ingatlan). A fentiekben 
nevesített épület az alábbi részekből áll: 2 db üveg előtető 48,6+23,86 m2, 1 db perontető 
225 m2, 1 db beton térelem 5,5 m2, 1 db főépület 238,40 m2. Az épülethez tartozik még, 
attól külön állóan elhelyezkedő 3 db fedett és 1 db nyitott várakozó peron. A Tulajdonos 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. § (13) 
bekezdése, valamint a …/2022. számú Képviselő-testületi határozat alapján határozatlan 
időre, ingyenesen a Hasznosító részére hasznosításba adja az ingatlan 1. sz. 
mellékletként csatolt vázrajz szerint körülhatárolt részét. Felek rögzítik, hogy jelen 
szerződés rendelkezéseit az általuk jegyzőkönyvben rögzített birtokbaadás napjától 
alkalmazzák, a szerződés ezen időponttal lép hatályba. 

5. A Hasznosító a hasznosítási jogot a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
11. § (16) bekezdés alapján versenyeztetés mellőzésével, valamint a Képviselő-testület 
16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 13.§ 
alapján ingyenesen szerzi meg. 

6. A Hasznosító az Ingatlant kizárólag – figyelemmel Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § 
(1) bekezdés 18. pontjában és nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a 
továbbiakban: Nvtv.) 11. § (13) bekezdésében foglaltakra – közfeladat és a lakosság 
közszolgáltatással való ellátása érdekében az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállításra használhatja, hasznosíthatja és az alábbi esetben használatba adhatja. 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy Hasznosító a személyszállítási szolgáltatásokról 
szóló 2012. évi XLI. törvény 3. §-a alapján - figyelembe véve az EU 1073/2009/EK 
rendeletében foglaltakat is -, jogosult az Ingatlant harmadik személyeknek - a fenntartás 
és az üzemeltetés költségeit, az értékcsökkenést és a tőkemegtérülés alapján számított 
nyereséget magában foglaló önköltség fejében - használatba adni. 

7. A Hasznosító megfelel az Nvtv. 11. § (10) bekezdésében meghatározott feltételeknek. 

8. A Hasznosító kijelenti, hogy az Nvtv. 3. § (1) bekezdés alapján átlátható szervezetnek 
minősül. Tulajdonos kijelenti, hogy belföldön bejegyzett jogi személy, helyi 
önkormányzat. 

9. A hasznosításra átadott vagyon (Ingatlan) Tulajdonos tulajdonában marad. A Hasznosító 
jogosult a vagyon birtoklására, használatára azzal, hogy azt nem idegenítheti el, meg 
nem terhelheti, a hasznosítási jogot át nem ruházhatja. 

10. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Ingatlan birtokbaadásakor 
jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a használatba vett Ingatlan és tartozékai 
állapotát (különös tekintettel a napelemes rendszerre) és a közüzemi órák gyártási 
számát, adatait.  A Felek rögzítik, hogy a közüzemi órák (víz, villany, gáz) jelenleg a 
Használatba adó nevén vannak, a birtokbaadást követően a felek gondoskodnak az órák 
Használó nevére történő átírásáról. Az Ingatlant a Használatba adó üresen adja át 
Használatba vevőnek, ezért a felek ingóleltárt nem készítenek. 

11. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a 7 pontban meghatározott jegyzőkönyv 
felvételével egyidejűleg az új kulcsok átadását-átvételét a jegyzőkönyvben rögzítik.  



 

 

12. A Hasznosító az Épület meghatározott helyiségei, valamint a közterület meghatározott 
részére vonatkozó ingyenes használati jogát a szerződésnek megfelelően, a rendes 
gazdálkodás szabályai szerint köteles gyakorolni.  

13. A Hasznosító köteles a vagyon állagát megőrizni, karbantartani. A Hasznosító a 
vagyonnal rendeltetésszerűen, az általában elvárható gondossággal köteles gazdálkodni. 
E kötelezettsége megszegésével okozott kárért, a polgári jog általános szabályai szerint 
felel. 

14. A Hasznosító köteles a vagyon használata során betartani a vonatkozó jogszabályokat, 
különös tekintettel a hatósági-, szakhatósági-, és műszaki, valamint egyéb szakmai és 
környezetvédelmi előírásokra. 

15. Az Ingatlan használatából fakadó költségek teljesítése a szolgáltatók (víz, villany, gáz, 
hulladékszállítás, távközlés) által kiállított számla ellenében, közvetlenül a Hasznosítót 
terhelik. Hasznosító kötelezettséget vállal arra, hogy a hasznosítás időtartama alatt 
közvetlenül a szolgáltatóknak fizeti az Ingatlant terhelő közüzemi és hulladékszállítási 
díjat, valamit az egyéb felmerülő terheket. 

Az Ingatlan utcai térvilágítását Tulajdonos térítésmentesen biztosítja, minden más 
elektromos áramfogyasztás (köztük az épületen lévő világítótestek fogyasztásának) 
költségét Hasznosító köteles megfizetni a közműszolgáltató felé. 

16. Hasznosító köteles gondoskodni a melléklet szerint használatba adott Ingatlan és terület 
takarításáról, tisztán tartásáról, hóeltakarításról, síkosságmentesítéséről, 
kertgondozásról, a napelemrendszer karbantartásáról és a keletkezett hulladék 
elszállításáról. 

A Hasznosító kötelezettséget vállal arra, hogy a napelem rendszer karbantartási 
szerződését a garanciális időszakban a rendszer telepítőjével végezteti el a garancia 
megtartása érdekében. Ehhez Tulajdonos, mint a napelemek tulajdonosa és a garancia 
jogosultja, szükség esetén köteles közbenjárni. 

17. A Hasznosító a fentieken túlmenően köteles gondoskodni: 
- a vagyon őrzéséről,  
- jogszabályban meghatározott értékhatárt elérő, vagy meghaladó árubeszerzés, építési 

beruházás, szolgáltatás megrendelése esetén a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról,  
- tűrni a Tulajdonos ellenőrzését a használattal kapcsolatban, valamint  
- a vagyonnal kapcsolatos adatok szolgáltatásáról, amennyiben azt jogszabály, vagy 

jelen szerződés előírja.  

18. Hasznosító az Épület meghatározott helyiségei karbantartásáról, belső felújításáról, 
elektromos és egyéb berendezések javításáról, felújításáról és cseréjéről a saját 
költségére gondoskodik, kivéve az Épületre vonatkozó garanciális javításokat.  

19. A Hasznosító beruházást, felújítást csak az önkormányzat mindenkori költségvetésével 
összhangban végezhet, azzal, hogy az Ingatlanon bárminemű építési, átalakítási munkák 
csak a Tulajdonos előzetes hozzájárulásával végezhetők. Amennyiben a Hasznosító 
beruházást, felújítást kíván elvégezni, az erről szóló tervet, költségvetést a Tulajdonos 
részére köteles megküldeni. A Tulajdonos ezen dokumentumok alapján adhatja meg 
hozzájárulását. Felek a tulajdonosi hozzájárulásban kötelesek meghatározni az adott 
beruházás, felújítás költségviselésére, valamint a vagyonnövekmény szerződés 
megszűnésekor történő elszámolására vonatkozó megállapodást. Amennyiben a 
vagyonra – a Tulajdonos hozzájárulásával – a Hasznosító saját forrásaiból és 
ráfordításából történik értéknövelő beruházás, felújítás az e beruházásból, felújításból 



 

 

keletkező vagyonnövekmény Tulajdonos tulajdonába kerül, nem keletkezik közös vagy 
osztott tulajdon 

20. Szerződő Felek megállapodnak abban, amennyiben Tulajdonos pályázatot nyújt be, vagy 
más beruházást kíván megvalósítani az Ingatlanon, vagy egyéb más önkormányzati 
érdek merül fel az Ingatlan tekintetében, úgy a szerződés 1. pontjában rögzített 
területhasználat mértékét felek előzetes egyeztetés keretében  megváltoztathatják, 
amelyről 60 nappal korábban tájékoztatja a Hasznosítót. Hasznosító köteles a megjelölt 
területrészt a Tulajdonos által megjelölt határidőn belül Tulajdonos részére jegyzőkönyv 
felvételével átadni. 

21. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Épület helyiségei jelen szerződés 
megkötésekor a biztonságtechnikai, érintésvédelmi és tűzvédelmi előírásoknak 
megfelelnek. 

22. Jelen szerződés időtartama alatt a hatósági előírások betartása, az esedékes 
érintésvédelmi vizsgálatok elvégzése a Hasznosító feladata, saját költségére történik. 

23. Tulajdonos az Ingatlan rendeltetésszerű használatát, a szerződésben foglalt 
kötelezettségek teljesítését, a közérdekű tevékenység célját, a helyiségek kihasználtságát 
előzetes bejelentést követően jogosult ellenőrizni. 

24. A Hasznosító a polgári jog szerződésszegés körében okozott károkra vonatkozó és az 
Nvtv. általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik, jelen szerződésből eredő 
kötelezettségével, a használt vagyonban bekövetkezett kárért. 

25. A Hasznosító a polgári jog általános szabályai szerint felel a jelen szerződésben 
meghatározott tájékoztatási, adatszolgáltatási kötelezettségének elmulasztásával, 
megszegésével a Tulajdonosnak okozott kárért. 

26. Az Ingatlan hasznosítása során harmadik személy által okozott kárért a Hasznosító felel, 
amely független az adott megtérülési igényétől a harmadik személy felé. 

27. Az Ingatlan használatából eredő, harmadik személynek okozott kárért a Hasznosító felel. 

28. Hasznosító az Ingatlant – ha a közérdekű feladatellátása megszűnik vagy az Ingatlan a 
feladatellátásához szükségtelenné válnak – rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban köteles a Tulajdonos részére visszaadni, a természetes elhasználódás 
figyelembevételével. Az elszámolás alapját a hasznosításba adás időpontjában és az 
elszámoláskor a Szerződő Felek nyilvántartásaiban szereplő – jelen szerződés hatálya 
alá tartozó – vagyon képezi. Hasznosító kötelezettséget vállal arra, hogy a fentiekről a 
Tulajdonost haladéktalanul, írásban értesíti. 

29. Jelen szerződés rendes felmondással történő megszüntetése esetén a Hasznosító a 
felmondási idő lejártát követő 60 napon belül, rendkívüli felmondás esetén 30 napon 
belül köteles tételesen elszámolni a használatba, hasznosításba vett vagyonnal. A 
használat, hasznosítás egyéb módon történő megszűnése esetén a vagyonnal való 
elszámolás határideje a megszűnést követő 30 nap.  

30. Az elszámolás módja helyszíni átadás-átvételi eljárás, amelyről a Szerződő Felek 
jegyzőkönyvet vesznek fel. Az átadás-átvételi eljárás befejezéséig a Hasznosító a 
használatba, hasznosításba átadott vagyonnal a felelős őrzés szabályai szerint köteles 
eljárni. 

31. Felek a szerződést közös megegyezéssel, írásban, bármikor módosíthatják vagy 
megszüntethetik.  



 

 

32. A használati, hasznosítási jog megszűnik:  
- a szerződés írásbeli felmondásával (rendes felmondás),  
- rendkívüli felmondással,  
- az adott vagyontárgyra vonatkozóan a vagyontárgy megsemmisülésével,  
- a Hasznosító jogutód nélküli megszűnésével a megszűnés napján,  
- amennyiben a Hasznosító ellen jogerősen felszámolási eljárás indul, a jogerőre 

emelkedés napján,  
- amennyiben a Hasznosítónak adó-, illeték-, vám-, tartozása több mint hat hónapja 

lejárt és megfizetésére halasztást nem kapott,  
- közös megegyezéssel,  
- jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.  

33. Bármelyik fél jogosult a szerződést rendes felmondással, legalább 6 hónapos felmondási 
idővel indokolás nélkül felmondani (rendes felmondás).  

34. Rendkívüli felmondás esetén a szerződés a felmondás kézhezvételét követő hónap 
utolsó napjával szűnik meg. A Tulajdonos a hasznosítási szerződését rendkívüli 
felmondással akkor szüntetheti meg, ha  
- a Hasznosító a nemzeti vagyon kezelésével kapcsolatos jogszabályi vagy e 

szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan, a helyi önkormányzati költségvetési 
és vagyongazdálkodási érdekeket hátrányosan érintő módon megszegi,  

- a Hasznosító az Ingatlan hasznosítása során jogszabályban vagy jelen szerződésben 
foglalt kötelezettségét vétkesen megszegi, 

- a Hasznosító az Ingatlanban súlyos kárt okoz. 

35. Közös megegyezéssel történő szerződés megszüntetése esetén Szerződő Felek a 
megszüntetés és elszámolás feltételeiről megállapodnak.  

 
36. Felek a jelen szerződés végrehajtásának megfelelő biztosítása érdekében 

kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó személyek kijelölése a szerződés 
aláírásával egyidejűleg, írásban történik, alapvetően nevük, beosztásuk, telefon és e-mail 
elérhetőség megjelöléssel. 

 

A kapcsolattartók adatait Felek a szerződés 3 sz. mellékleteként csatolják. A 
kapcsolattartók adatainak változása a szerződés módosítását nem igényli, arról Felek 
írásban kötelesek haladéktalanul értesíteni egymást.  

 

A kapcsolattartásra kijelölt személyek a teljesített szolgáltatással, végrehajtással 
kapcsolatban jognyilatkozat megtételére jogosultak, ez a jogosítvány azonban nem terjed 
ki a jelen szerződés módosításával, megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatok 
megtételére, amelyre kizárólag a Felek cégjegyzési joggal felruházott képviselői 
jogosultak. 

 

Bármely értesítést jogosultak – választásuk szerint – postai úton, könyvelt 
küldeményként a másik félnek megküldeni, a kézbesítésre vonatkozólag belföldi postai 
forgalomban nem hivatalos könyvelt küldeményekre vonatkozó szabályokat kell 



 

 

megfelelően alkalmazni, jogosultak a Felek közleményeiket és értesítéseiket 
elektronikus úton is továbbítani, cégkapu igénybevételével. 

 

Felek a szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy saját kapcsolattartóival, mint 
érintettekkel megismertették a másik Félnek a szerződésekben rögzített kapcsolattartók 
adatainak kezelésével kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatóját, így a GDPR 14. cikk 
szerinti tájékoztatást a másik Fél kapcsolattartói, mint érintettek részére megadták.  

 

A VOLÁNBUSZ Zrt. az ehhez az adatkezeléshez kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóját 
a honlapján nyilvánosságra hozta, amely folyamatosan, korlátozás nélkül bárki számára 
elérhető az alábbi címen: https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/adatvedelmi-
tajekoztato 

 

37. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése során vagy azzal 
összefüggésben tudomásukra jutott üzleti és gazdasági titkot, bizalmas információt – 
beleértve a védett ismeretet is – megőrzik és bizalmasan kezelik, nem használják fel, 
nem teszik közzé, nem szolgáltatják ki, nem teszik hozzáférhetővé, felhasználhatóvá, 
továbbá ezeket kizárólag a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő feladatok 
megoldása érdekében használják fel. 

  

Feleket a titoktartási kötelezettség – eltérő írásos megállapodásuk hiányában – a fennálló 
jogviszony megszűnése után a Ptk. szerinti 5 éves elévülési időtartam alatt változatlanul, 
korlátozás nélkül terheli.  

 

Hasznosító tájékoztatja Tulajdonost, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvényben 
meghatározott közfeladatot lát el, ezért az ide vágó jogszabályok alapján, az általa kötött 
szerződések vonatkozásában közzétételi, valamint tájékoztatási kötelezettsége áll fenn, 
amelyet a jogszabályokban foglaltak szerint kötelesek teljesíteni (a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. tv.; a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. 
tv.; az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. tv.; a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 
2009. évi CXXII. tv., a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. stb.). Tulajdonos 
a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az erre vonatkozó jogszabályokat ismeri, a 
tájékoztatást megértette és tudomásul veszi. 

38. Szerződő Felek rögzítik – figyelemmel az Nvtv. 11. § (11) bekezdésében foglaltakra – 
hogy a Hasznosító beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettség terheli. 
hasznosító minden tárgyévről a következő év január 31. napjáig köteles írásbeli 
beszámolót küldeni a Tulajdonos részére. 



 

 

39. Szerződő Felek tudomásul veszik, és kölcsönösen hozzájárulnak, hogy a másik fél a jelen 
szerződéssel összefüggésben a jogszabályokban előírt közzétételi és tájékoztatási 
kötelezettségeit a jogszabályokban előírtak szerint teljesítse; ezzel összefüggésben 
kifejezetten hozzájárulnak, hogy a másik fél a jelen szerződésben feltüntetett adatait a 
jelen jogügylet lebonyolításához szükséges módon és mértékben kezelje. 

40. Szerződő Felek kizárólag a jelen szerződés tárgyával összefüggésben kezelik a számukra 
hozzáférhetővé tett személyes adatokat. A Szerződő Felek szavatolnak az érintettek 
személyes adatai hozzáférhetővé tételének jogszerűségéért. Szerződő Felek az 
adatkezelést az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások, így különösen: 

- az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendeletének (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvényeknek (továbbiakban: Infotv.), továbbá 

az ezeken alapuló belső adatkezelés rendjének betartásával végzi. 

41. Tulajdonos megismerte és elfogadja a Hasznosító Etikai Kódexét 
(https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/etikai-kodex), az abban foglalt értékeket a 
jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset 
felmerülésekor a Hasznosító által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. 
Vállalja, hogy a Hasznosító nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő 
cselekményé(ei)t jelzi a Hasznosító által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó 
csatornán keresztül. 

42. Felek rögzítik, hogy a Tulajdonos a Hasznosító jogelődjével, a DAKK Dél-alföldi 
Közlekedési Központ Zrt.-vel 2017. augusztus 18. napján haszonkölcsön szerződést 
kötött. Felek megállapodnak, hogy ezen haszonkölcsön szerződés a jelen szerződést 
később aláíró fél aláírásának napján a megszűnik. 

43. Jelen szerződésből eredő esetleges jogvitákat Szerződő Felek egymást között, békés úton, 
egyeztetés során kívánják rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a további eljárásra 
a polgári perrendtartás általános szabályai szerinti bíróság illetékes. 

44. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., 
az Mötv., az Nvtv. rendelkezéseit tartják irányadónak. 

 
Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag, cégszerűen aláírásukkal látják el. 



 

 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből aláírás után 3 példány a Tulajdonost és 
3 példány a Hasznosítót illet meg. 
Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Ingatlan vázrajza 

2. sz. melléklet: Kapcsolattartók 
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