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VAGYONKEZELESI SZERZODES
m6dosit:lsokkal egrs6ges szerkezetbe foglalva
egy6b Vagyonkezel6vel

hasznilaton kiviili binydszati c6lf m6lyfiirdsokra, kutakra vonatkoz6an

amely ldtrejtitt egyr6szr<il a

Magrar Atlam mint tulajdonos kdpviselet6ben az iilami vagyonr6l sz6l6 2007 . evi
CVL tdrvdny 17. $ (l) e) pontj a alapjrln eljrir6 Magrar Nemzeti Varyonkezeld
Zdrtkiiriien mffkiidd R6szv6nyt:irsasrig (szdkhely: I 133 Budapest, Pozsonyi rit
56., cdgSegy zdkszrim : 0 1 - I 0-045 784, statisztikai sz6mj el : | 407 7 3 40 -6420 -1 4 -0 1,
ad6sziim: 140'17340-2-44, k6pviseli: Marjai Gyula Ing6 - 6s Ingatlanvaryon6rt
Felel6s F6igazgatri 6s Mihdlyfi Lfszl6 Altalinos Varyonelemek6rt Felel6s
lgazgat6 egyiittes al6irrisi joggal), a tovdbbiakban: MNV Zrt. vagy

(1)

1

Vagronkezel6sbe ad6),
miisr6szr6l a

a

Bfnyavagion-hasznositri Nonprofit Kiizhasznri Korl6tolt Felel6ss6grii
Tirsasfg (szdkhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85., c6gjegyz6ksz6ma: 01-09908199, KSH azonosit6 szixna 22143200-7112-599-01, k6pviseli: Czdmdn Mikl6s
iigyvezeto igazgal6, a tov6bbiakban: Varyonkezel6 vagr Vagzonkezel6sbe vev6)

(2)

- az MNV Zrt. 6s a Vagyonkezel6 a toviibbiakban egyiiLttesen: Felek -

kdzotl az alulirott napon 6s helyen az alabbi felt6telek szerint:

BEVEZET6 RENDELKEZESEK

1.

l.l.

Azok az 1991. okt6ber l-je el6tt mdlyitett haszniilaton kiviili briny6szati cdlf
m6lyfiitisok, kutak (a toviibbiakban: mdlyfurdsok), amelyek a Magyar Allam vagy
az tnthiuisra jogosult 6llami szeryezel Sltal nem keriiltek fltruhitzlsra - idelrtve az
apport6l6st is -, a Magyar Allam tulajdoniiban maradtak.

A m6lyfiirrisokkal

kapcsolatosan a tulajdonost a binyAszatrol sz6l6 1993. 6vi
XLVII. ttirv6ny, valamint az iilani vagyonr6l szolo 2007.6vi CVI. tdrv6ny alapjdn
k<itelezettsdgek terhelik.
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A

mdlyfiirdsokkal kapcsolatos rillami k<itelezetts6gek vdgrehajtdsiira, illetve a
m6lyfrinisok hasznositiisdra a 233012004. (XII. 21.) sziimt Kormiinyhatarozatban a
Vagyonkezelo jogel6dje, a Brinyavagyon-hasznosit6 K<izhasznri T'rirsas6g (a
tovribbiakban: a Vagyonkezelci jogelodje) keriilt kijelcildsre. A mdlyfiir6sokkal
kapcsolatos kdtelezettsdgek, illetve a hasznosit6sra vonatkoz6 feladatok
v6grehajtrisiira a 2330/2004. (XIL 21.) Korm6nyhatiirozatnak megfelel6en a
Vagyonkezel<i jogel<idje ds az MNV Zrt. jogel6dje, a Kincstiiri Vagyoni lgazgatlsitg
(a tovabbiakban: KVI) 2005. augusztus 31-dn 620552-200510100 szdmon
vagyonkezel6si szerzod6st kdtdtt egym6ssal.
1.2.

A nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi CXCVI.

l.J.

A

tcirv6ny (a tovribbiakban: Nvt.) 16 $
(1) bekezdds6nek a) pontja alapjrin alkalmazando, az rlllami vagyonr6l szolo 2007.
dvi CVl. trirvdny (a toviibbiakban: Vtv.) 3. 6. (1) bekezd6se ertelm6ben az Allami
vagyon felett a Magyar Allamot megitleto tulajdonosi jogok 6s kdtelezettsigek
6sszess6g6t ha t<irv6ny eltdr6en nem rendelkezik - az iilami vagyon feli.igyelet6drt
felel6s miniszter gyakorolja, aki e feladatrlt az MNV Zrt. utji:l;rlatja el.

Magyar Allam nev6ben a tulajdonosi jogok gyakorl6sdt elldt6 KVI ds a
Vagyonkezel<i jogel6dje kdz<itt 2005. auguszlus 3l-6n ldtrejdtt vagyonkezel6si
szerz<iddst a KVI jogut6djakdnt eljrfu6 MNV Zrt. 6s a Biinyavagyon-hasznosit6
Kdzhasznri T6rsas6g j ogut6dj ak6nt elj616 Vagyonkezel6 ajelen egys6ges szerkezetbe
foglalt szerzoddsben rdgzitetr tartalommal m6dositjrik (a tov6bbiakban: Szerzridds).
Jelen Szerz6d6s megkdt6sdre az Nvt. 11.$ (3) bekezd6se alapj6n, versenyeZet6s
mell6zdsdvel kertl sor.

A vagyonkezelesi szerz6d6st a KVI, illetve az MNV Zrt. es a Vagyonkezel<i
jogelridje, illetve a Vagyonkezel<i azzal a clllal kdtdtte, illetve kriti, hogy a
Vagyonkezel6 a krimyezeti, termdszetv6delmi, drdksdgvddelmi ds brinyabiaonsrigi
szempontokat is figyelembe vdve elv6gezze a m6lyfiiriisok rendeltet6sszeni
vagyonkezelds6t, riltagrinak ds 6llapotiinak vddelmdt, hasznosit6siit, az drtdkesit6sb6l
a hatiilyos jogszabdLlyok iiltal megengedett, illetve re6 hilritott teend6ket, valaminl a
m6lyfiir6sok felszrimoliis6val (e16ir6s szerinti elzitr silval 6s a t6jrendez6ssel)
kapcsolatos iillami kcitelezetts6geket
mindenkori dves kdlts6gvetdsi keret
(brinyabez6r6si keret) 6s a mdlyfur6sok hasznositiisiib6l szirmazo bev6tel terh6re. A
Vagyonkezel<i a fentiekben rlszletezetl tev6kenys6gi krir6t k6zhasznri szervezetk6nt
a Nemzeti Fejlesa6si Miniszt6riummal (a tovribbiakban: NFM) ldtesitett Trimogatrisi
szerziidfs egyben krizhasznf szerz<idds alapjin vegzi a 233012004 (XII 2l)
Korm. hat6rozat szerint
kdmyezeti, biinyabiztonsiigi 6s term6szetvddelmi
szempontok figyelembev6tel6vel egytitt.
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A Vagyonkezel6 az Nrt. rendelkez6sei szerint jogosult a m6lyfiiriisokat birtokolni,
haszniilni, hasznukat szedni, illetve hasznositani. A Vagyonkezel6t az Nlt. alapj6n
megilletik a tulajdonos jogai 6s terhelik a tulajdonos kdtelezetts6gei az Nr.t.
mindenkori hatalyos rendelkezdseiben
korliitozrisokkal.

- jelenleg

11. $ (8) bekezd6sdben

-

rogzitett

Felek rtigzitik, hogy a Vagyonkezel6 olyan gazd6tkod6 szeryezet, amelyben az iilam
100%-os rdszeseddssel rendelkezik igy az Nrt. 3.S
a.) pont ag) alpontja
alapj6n 6tl6that6 szervezetnek min6sUI.

1.4.

(l) l.

A Vagyonkezelo kizar6lagos tulajdonosa a Magyar Allam, tulaldonosi jogait
jflius l4-t6l az MNV Zrt. gyakorolja.

2011.

A SZERZ6DES TARGYA, A VAGYONELEMEK F6BB ISMERVEI

Az I .3. pontban megfogalmazott c6lok el6r6se 6rdek6ben az MNV Zrt. a

2.1.

Vagyonkezel6 vagyonkezel6s6be adja
az MNV Zrt. vagyon-nyllvdntartiis6ban ciniiLll6 vagyonelemk6nt szerepl6, a Magyar
Allam tulajdon6ban ldv6 binydszati celi mdlyfiiriisokat, kutakat
(a tovribbiakban egyiittesen: m6lyfrirrisok vagy Kezelt Vagyon vagy vagyonelemek)

azzal, hogy azokat a Vagyonkezel6 jelen Szerz6d6sben meghatarozott felt6telekkel
hasznrllja, kezelje, felsziiLrnolja (mriszakilag biztonsiigba helyezze ds tiijrendezze),
illetve hasznositsa, valamint az drtdkesit6sb6l a hatrilyos jogszabrilyok ilLltal
megengedett, illetve re6 haritott teendoket elvlgezze.

A jelen Szerz<idds alkalmaz6siiban haszn6laton kiviili banyriszati cdhi mdlyfrinisnak,
kritnak tekintend6 a medd6 szdnhidrogdn kutat6frlriis, kut, illetve a termel6sbol
kivont, a mez6 termeltetds6hez mrir nem sziiks6ges vagy miiszakilag alkalmatlann6
vrilt szdnhidrog6n krit.

A felek rdgzitik, hogy a mdly{irriisok iillami fon6sb6l keriiltek

megval6sitiisra,

amelyek a Magyar Allam nyilvrintartiisa szerint a Magyar Allam tulajdonriban
6llnak. A m6lyfrirrisok jogi st6tusza ugyanakkor nem tisaiizott, mivel a l6tesitdsiik
6ta eltelt 6r,tizedek sordn a megviiltozott gazdasl;gi 6s tiirsadalmi viszonyok
kSvetkezt6ben a tulajdoni viszonyok is iitalakultak, amely sor6n azonban nem keriilt
sor m6lyfiiriisok jogi helyzetdnek rendez6sdre.
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egyez6 rillispontja szerint a m6lyfiir6sok jogi szempontb6l ingatlannak, ezen
beliil pedig - a Ptk., az Etu., az Inytv. valamint az 5312012.01I. 28.) Korm. rendelet

A felek

rendelkezdseinek figyelembe vdtel6vel - olyan 6pitm6nyeknek (briny6szati
tev6kenys6ggel kapcsolatos sajiitos technol6gi6jri 6pitm6nyk6nt olyan sajiitos
6pitm6nyfajtriLknak) tekintend6k, amelyek - a vonatkoz6 egy6b jogszabrilyi felt6telek
fenn6lliisa eset6n - 6n6ll6 ingatlank6nt az ingatlan-nyilvdntart6sban feltiintethet6k.

A

felek rdgzitik, hogy a m6lyfrirrisok jogi megit6l6s6nek tisztir,atlansdgirl.ol
fiiggetlentil a mdlyfirriisokat terheki 6llami kdtelezettsdgek teljesit6s6r<il
gondoskodni sziiks6ges.

Azon m6lyfrir6sok tekintet6ben, amelyekn6l a Magyar Altam tulajdonjoga nincs
lejegyezve az ingatlan-nyilviintartiisba, azokban az esetekben a felek a Magyar
Allamot a mdlyfrlrris ingatlan-nyilviintartiison kivi.ili tulajdonosiinak tekintik,
figyelemmel a brlnyrlszatr6l sz,6lo 1993.6vi XLVIII. tdrvdny 50. $ (12) bekezddsdre,
illetve a trirv6ny indokl6sAra. Ezzel cisszefiigg6sben a felek r6gzitik, hogy a Magyar
Allamnak a vitatott jogi helyzetri m6lyfrirrisok tekintet6ben tulajdonjogi ig6nye 6tl
fenn. A Magyar Allam tulajdoni igdnydt k6pez6 m6lyfiinisok tekintetdben a felek a
jelen vagyonkezel6si szerz5d6st a Magyar Allam egyes tulajdonosi feladatainak
ellatasa 6rdekdben kdtik.

A KVI a vagyonkezel6sbe adott 3093

-

m6lyfurrist
a 2005. augusztus 31-6n kelt
vagyonkezel6si szerz<id6s al6iriis6val egyidejrileg - a MOL Nyrt.t<il kapott kritlista
alapjiin adta 6t. A ktttista a jelen szerz6dds I . szd,rnri mell6klet6t k6pezi.

Felek rdgzitik, hogy a MOL Ny(. 6ltal a szerz6d6skritdst kcivet6en rendelkez6sre
bocs6tott inform6ci6k 6s dokumentumok alapjrin jelenleg a kritlist6ban szercplo 241
m6lyftrris apportiilis folyt6n a MOL Nyrt. tulajdonrit kdpezi (2. sziim[ mell6klet), a
Vagyonkezel6 felmdrdse szerint a kftlist6ban feltiintetett 30 m6lyfrirds fizikailag
nem keriilt megval6sit6sra (3. szrimri mell6klet), mig a vagyonkezeldsi szerz<idds
al6ir6siit kdvet6en a kritdokument6ci6 iitvizsgiiliisa soriin el6kertilt dokumentumok
alapjdn 155 mdlyf[ris tdvesen szerepett a kritlistdban, mivel tulajdonjoguk m6g a
vagyonkezel6si szerz<idds aliiirdsiit megel<iz6en harmadik szem6ly r6sz6re
ritruh6zilsra kertilt (4. sz6m[ mell6klet). Felek kdtelezetts6get vrillalnak, hogy
amennyiben esetlegesen valamely m6lyfrir6sok tdvesen keriiltek a kritlistriban
feltijntetdsre 6s t6nylegesen nem tartozik a vagyonkezeldsi szerzodds hatrilya ata,
l gy a Szerzod6s alibbiakban hivatkozott 5. szamir melldkletdt megfelel<ien
m6dosiddk.
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Felek rdgzitik, hogy a Szerz6d6s hatrilya ala tartozik 2667 mdlyfiris (5. sz6mu
mell6klet). Felek rdgzitik, hogy ajelen Szerz6dds 5.2. pontj6ban hivatkozott, a MOL
Nyrt. birtokaban l6v6 244 db m6lyfirrrist is a jelen Szerzod6s hatiiya al6 tartozS
m6lyfirrilsnak tekintik.
Felek az akibbi tribl6zatban d,sszegzik a vagyonkezel6si szerz<idds aliiirdsa 6s ajelen
Szerz6dds al6ir6sa kcizdtti id6szakban a mdlyfrir6sok szimitban bektivetkezett
viiltozilsokat:

-

Harmadik szemdly r6szere Struhdzott mdlyfiiriisok:
Szerz6d6s
al6 tartozri m

3093 db
241 db

-

30db
155 db

=2667 db

A

Kezelt Vagyon egyiittes, a Szerz6d6s megkritdsekor fennrill6 k6nyv szerinti
nyilvrlntartrisi drt6ke: 1000,- FI, azaz Egyezu forint/m6lyfirrds nyilvAntartAsi 6rtdk
alapul vdtel6vel 6sszesen 2.667.000,- Ft, azaz Kett6milli6-hatsziphatvanhetezer
forint. Az egyes m6lyfur6sok jelenlegi nyilvrintart6si 6rt6ke megegyezik azok
eEddskori nyilvrintartasi ert6kdvel, a nyilv6ntartds rendez6se a szeru5dds hatrilyba

2.2.

l6p6s6nek napjdn 6wdnyes 6rt6kekkel tctrtdnik.

A Kezelt Vagyonjelen

2.3.

me

I

Szerz6d6s megkdt6sekor fenn6ll6 6llapot6t a Szerz6d6s 6. sz.

ldklete tartalmazza.

A VAGYONKEZEL0I JOG,A SZERZ6DES IDoTARTAMA

3.

Felek rdgzitik, hogy a Vagyonkezelo Kezelt Vagyonra vonatkoz6 Vagyonkezel<ii
a 2.1. pontban, valamint 5.2. pontban foglaltak figyelembev6tel6vel - a 2005.
augusztus 3l -6n l6trej6tt vagyonkezeldsi szerz<idds megkdt6s6vel keletkezett.

3.1.

joga
A

Vagyonkezel6t a vagyonkezel6si szerz6d6s megk6t6s6nek id6pontj6t6l kezdve
megilletik a Vagyonkezel6 jogai 6s kdtelezettsdgei.
A vagyonkezel6i jog kiterjed az ingatlan-nyilv6ntartrisi t6rk6pen fel nem ttintetett, de
term6szetben a vagyonkezel6si szerz5d6s al6ir{sakor m6r megl6v6 6s a Magyar
Allam tulajdonriban 16v6, a jelen Szerz6d6s 5. sziirnu melldkletdben feltiintetett
m6lyfur6sokra.
Felek megdllapodnak, hogy a Szerz6d6s hatituozatlan id6re jdn l6tre.

3.2.

(
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Felek rtigzitik, hogy a vagyonkezelesi szerzodest 2014. december 31. napjriig terjed6
hat6rozott id6tartamra l6tesitett6k, figyelemmel arra, hogy a brinyiiszatr6l sz6l6
1993. 6vi XLVIII. trirvdny (a tov6bbiakban: Bt.) vagyonkezeldsi szerz6dds aliiirdsa
id6pond6ban hat6lyos 36. $ (4) bekezddse 2014. december 31. napjriig adott
hatArid6t a m6lyfrir6sokkal kapcsolatos kdtelezetts6gek elv6gzds6re. Tekintettel ana,
hogy a Bt. hivatkozott rendelkezdse id6kdzben m6dosit6sra keriitt, igy az mirr nem
szab meg hat6rid6t a feladatok elv6gzdsdre, tovribbii a jelen Szerz6d6s tiirgyiit
k6pez6 vagyonkezeloi feladatok elv6gz6s6re 2014. december 3'1. napjiiig nem
kertilhet sor, a felek krizds elhat6roziissal hatiirozatlan id<itartamrivii alakitjak a
k6zdtttik fennril16 vagyonkezel6si jogviszonyt.

4.

A VAGYONKEZELoI JOG ELLENfRTf,KE

4.1.

A Vagyonkezel6 a Kezelt Vagyon birtokldsara, hasznillatdra 6s hasznainak szedds6re,
valamint tov6bbhasznositdsrira megfele[<i ellendrt6k fej6ben jogosult.

4.2.

Dijlizet6s

4.2.1. A Vagyonkezel6 a Vagyonkezel6i

jog ellen6rt6kekdnt rendszeres vagyonkezel6si dij

fizetds6re kdtelezett.

4.2.2. A

vagyonkezel6si

dij a Kezelt

fllami

Vagyon saj6tos jelleg6nek, valamint az ahhoz
Ft +

feladatoknak a figyelembevdtel6vel 1.000,AFA/m6lyflrr6s/6v, melyet a Vagyonkezel6 - az MNV Zrl. ahal ki6llitott
kapcsol6d6

szrimla

alapjin - a tfugydv december 31. napj 6n fenndll6 6llapot szerint a lArgyfvel k<iveto dv

janurlr 31. napj6ig kdteles az MNV Zrt. Magyar Allamkincst6mAl vezetett,
hasznositiisi bev6telek megnevez6sri, 10032000-01034310 sz6mri
bankszrirnlasz6mrira tdrt6n6 iitutaliissal megfi zetni.

4.2.3. A

4.2.2. pontban meghafirozott dijak az MNV Zrt. szimli|,in tdrt6no j6v6irrissal
mintisiilnek megfizetettnek. A dijfizet6s elmulasztiisa eset6n az MNV Zrt. amennyiben a VagyonkezelSt harminc napos hat6rid6 tiiz6s6vel, a kcivetkezm6nyekre

figyelmeztet6ssel a hritraldk megfizet6sdre irrisban felsz6litotta, 6s a
Vagyonkezeki e hatririd<i eltelt6ig nem fizetett jogosult a Szerzoddst azonnali
hatdllyal felmondani.

val6

4.2.4.

Felek r6gzitik, hogy a KVI 6s a Vagyonkezel6 jogel6dje a Vagyonkezel6i jog
megszerzds6nek ellen6rt6k6t a vagyonkezel6si szerz<id6sben az 58/2005. (IY.4.)
Korm. rendelet 2. $ e) pontja szerinti p6nzben kifejezett 6rtdkri tev6kenys6gkdnt
hatiroztAk meg. Ennek megfeleloen a Vagyonkezeloi jog megszerzdsdnek egyszeri
ellendrt6kek6nt a Vagyonkezel6 jogetodje a vagyonkezel6sbe vett m6lyfurrisokr6l
cissze6 itott 6s a KVI rdszdre dtadott egy olyan katasztert, mely a fel nem sz6molt
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m6lyfurrlsok mriszaki, biztons6gi dllapot6t,

jellemzoit, az egyes m6lyfirriisok mintisit6s6t tovrlbb hasznosithat6siig vagy
fetszrimol6si kdtetezetts6g szempontjdb6l, valamint a mdlyftriisok krinyw szerinti 6s
forgalmi 6rtdk6t.

4.3.

Ery6bkiitelezetts6g

4.3.1. A Vagyonkezel6 a jelen Szerz6d6s 7.6. pontjdban foglaltak szerint 6vente kdteles
elozetesen vagyonkezel6si feladattervet, valamint ut6lagosan a vagyonkezel6si
feladatok teljesitds6rtil besziimol6t kdsziteni ds az MNV Zrt. rdszdre benyrij tani.

4.4,

AVaryonkezel6tev6kenys6g6nekfinanszirozisa

4.4.1. A felek rdgzitik,

hogy a Kezelt Vagyon jelleg6n6l fogva alapvetoen fejleszt6sre nem

alkalmas.

4.4.2. A felek megrillapitjrik,

hogy a Vagyonkezel6 rlltal v6ltatt k6telezetts6gek p6nztigyi
fedezet6t a mindenkori 6ves kdlts6gvet6si ttirvdny rendelkezdsei alapjiLn a
mdlyflrr6sokra meghat6rozott mdrtekig a bbnyabezfuitsi keret, valamint a
mdlyflrr6sok hasznosit6s6b6l szirrnazo bev6tel k6pezi. A Vagyonkezel6 v6llalja a
k6lts6gvet6si forr6sok biaosit6sriLnak 6venk6nti el<ikdszitds6t. A Vagyonkezelo
valtalja tov6bbe, hogy az rillami krilts6gvet6sb6l erre a c6lra elkiildnitett dsszeget,
valamint a hasznositiisbol szirmazo bev6telt a mdtyfir6sok felszrirnolisdra,
kezel6s6re, rekultiviiliis6ra, esetleges kdrmentesit6sdre, kcimyezetv6delmi feladatok
elv6gz6s6re, stb. fordida.

a

m6lyfrirrisok drt6kesit6sdb6l (ide6rtve az 6rt6kesit6s
bonyolit6s6t, valamint az 6(6kesit6sb6l val6 rdszesed6st is) sziirmaz6 bev6tel abban
az esetben kdpezheti az emlitett kcitelezetts6gek p6nziigyi fedezetel, ha azl a

Felek rdgzitik, hogy

vonatkoz6 jogszab6lyok lehet6v6 teszik.

Az Sllami

4.4.3.

vagyonkdrbe tartoz6 m6lyfurrisok kezel€s6re, felszrimoliisrira
rekultiviil6srlra, fenntartrls6ra, hasznoslt6siira, stb. a Vagyonk ezelo r6szdre i,/.adoll,
rillami k6lts6gvet6si forr6sb6l szirmaz6 p6nzeszkciz6k felett a finansziroziis
ellen<irz6sdnek joga az NFM-I illeti meg.

Az MNV 2rt. az iilami tulajdonban ldv<i mdlyfur6sok kezel6s6t, felszdmoliis6t

a

tulajdonosi ellen<irzdsi szabiiyzal ban fogtaltak szerint ellen6rzi.
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4.4.4.

Az 6rtdkesites adott tdrv6nyi el6ir6sok szerinti bonyolit6ja a Vagyonkezel6, miutiln a
Magyar Allam nev6ben tulajdonosi jogokat kdpviselo MNV Zrt. engeddlydt
beszerezle.

BIRTOKBAADAS

5.
5.1

A

2005. augusztus 3l-6n kelt vagyonkezel6si szerz6d6s alapjAn a KVI ritadta a
m6lyfurrisokat tartalmazo hitlistat a Vagyonkezelci jogel6dje rdsz6re. Az egyes
m6lyfiirrisok birtokba v6tele teriileti vagy m6s logikus elvek szerint fokozatosan a
m6lyfirrisok helyszini bejarrlsrlval 6s a kutdokumentrici6k 6tvdtel6ve tdrt6nt 6s
t6rt6nik meg a Vagyonkezel6 jogel6dje, illetve a Vagyonkezel6 6s a MOL Nyrt.

.

kdzcitt.

A KVI 6s a Vagyonkezel<i

jogelSdje a 2005. augusztus 31-6n kelt vagyonkezel6si
szerzoddsben az irtvdleli hat6rid6t 2005. december 31. napjdban hatirozlik meg,
ugyanakkor a jelen Szerz6d6s al6irdsriig a jelen Szerz6d6s targy6t kdpezo 2667
m6lyfiir6s koznl 2423 m6lyfiir6s keriilt a Vagyonkezel6 jogel6dje, illetve a
Vagyonkezel6 r6sz6re birtokba ad6sra, mig a VagyonkezelS jogel6dj6n, illetve a
Vagyonkezel6n kivtil all6 okok
a MOL Nyrt. biftokaban l6v6 244
mdlyfirrils birtokbavdteldre nem keriilt sor. Az MNV Zrt. 6s a Vagyonkezel6
kdtelezettsdget vrillalnak, hogy a tovribbi birtokbaades 6rdek6ben jogilag megfelel6
m6don rendelkeznek
MOL Nyrt. fel6, akad6lyok felmertil6se eset6n
intdzked6seikkel elosegitik a birtokbaad6st. Amennyiben a MOL Nyrt. felsz6litris
ellendre nem teljesiti a mdlyflrrrisok birtokba adas6t, a birtokbavdtel elmaradiisii6rt a
Vagyonkezel6, illetve az MNV Zrt. nem felel6s.

5.2.

miatt

a

-

s

Felek az alabbi tabliaatban risszegzik a jelen Szerz6dds hatdlya al6 tartoz6 2667 db
m6lyfur6s birtokl6s6nak fenn6ll6 dllapotiit:

a

a MOL Nyrt. Altal Atadott m6l
MOL Nyrt. 6ltal ilt nem adott

Szerz6dgts

hat4lyl

al6'

2423 db
+ 244 db

@49!9 mllyfti4sCki

=2667 db

Vagyonkezel6 a birtokbaadris napjat6l kdteles viselni a szirnira etadott Kezelt
Vagyonnal kapcsolatos terheket 6s a kiirvesz6ll.t, illetve ezen napt6l kezdve jogosult
a hasznok szed6s6re is. A felel6ss6g a birtokbavdtellel egyid6ben sz6llt 6s szill 6t a
Vagyonkezel6 jogel6djdre, illetve a Vagyonkezel<ire.

5.3.
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6.
6.1

ArnusAzAsn

A Vagyonkezel6 Vagyonkezel6i jogrinak i,trthitzAsdra, illetve meglerheldsdre nem
jogosult.

.

1

7
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A VAGYONKEZELo JOGAI OS XdTBI,NZETTSEGEI

A Vagyonkezelol az 1.3. pontban is hivatkozottak szerint a vonatkoz6
jogszabrilyokban valamint a jelen Szerz<id6sben szerepl6 felt6telekkel 6s
korl6toziisokkal - idedrtve a 4.4.2. pontban foglaltakat is - iltetik meg a tulajdonos
jogai 6s terhelik a tulajdonos k6telezettsdgei.

.1.

A Vagyonkezelo jogosult

a Kezelt Vagyon birtokl6siira, haszniilatiira, hasznositds6ra
ds felszrimol6sara (a m6lyfurrisok eloirilsszeni mtis zaki elzfltisitra, triLjrendezdsre).

a vagyonkezel6si dijat megfizetni 6s a jelen Szerz6desben,
illetve a jogszabrilyokban el6irt egydb ktitelezettsdgeit teljesiteni.

7.2.

A Vagyonkezelo kdteles

7.3.

A

ide nem 6rtve a felsz6molt, illetve a felsz6moland6
m6lyfirriisokat a Kezelt Vagyon 6rt6k6t meg6rizni, rillaganak meg6viisiir6l,
gondoskodni, a m6lyfurdsokat ellen6rizni 6s a felmeriilt rendellenessegeket
megsziintetni. A vagyont rendeltetds6nek, jelen Szerz<id6snek, tovdbb6 a rendes
Vagyonkezel6 kdteles

-

gazdiilkod6s szab6lyainak megfeleloen, a ktizvagyont haszniil6 szem6ly6l elviirhat6
gondossiiggal bi(okolhatja, haszn6lhatja 6s szedheti annak hasznait, ugyanakkor

a Kezelt Vagyonnal dsszeffiggo terheket viselni.

Ezen kdltsdgeket a
Vagyonkezel6 nem hririthatja iit az MNV Zrt-re, €,s az iitala fizetend6 4.2. ponl
ktiteles

szerinti vagyonkezel6si dijba sem sz6mithatja be.

Amennyiben az MNV Zrl. azt lapaszlalja, hogy Vagyonkezel6 az elozo bekezd6sben
rogzitetl kdtelezettsdgdnek nem vagy nem teljes m6rt6kben tesz eleget, akkor a
feladatok elv6gzdsdre - azok jelleg6t6l fiigg<i -hatdrid<it jel6l ki. Amennyiben a
Vagyonkezelo a megjeldlt hataridoig ezen munk6kat nem v6gzi el, az MNV Zrt.
jogosult azokat a Vagyonkezel6 kdltsdgdre elv6gezni vagy elvdgeztetni. A munkak
elv6gz6s6t Vagyonkezel6 nem akadiilyozhatja.

A

Vagyonkezelo kdteles a vagyonkezeldsbe vett eszk<izriket a mindenkor hatillyos
sziimviteli tcirvdny el6iriisai szerint a hosszri lej6ratri k<itelezetts6gekkel szemben a
Szerz6d6s 2.2. pontjitban rdgzitett 6rtdken rillomrlnyba venni, illetve amennyiben a
sziimviteli politikrij6ban a Kezelt Vagyonra terv szerinti sziiksdg esetdn terven
feltili 6rt6kcscikken6st elsziirnoliisrit hatirozza meg, akkor aa elsz6molni

7.4

(visszap6tl6si kdtelezetts6g).
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Vagyonkezel6 - a mindenkor hat6lyos sz6mviteli t<irv6ny rendelkez6seit figyelembe
v6ve - kdteles az 6rt6kcsdkkends elsziimoliis6ban 6rintett vagyonelemeket illet<ien a
visszap6tl6si kdtelezetts6g6t teljesiteni. Ezen visszap6tl6si kdtelezettseg
meghatiiroz6sa a Vagyonkezelonek az MNV Zrl-vel egyeztelett sz6mviteli politik6ja
alapjriLn
az irllami vagyonnal vat6 gazdrilkodrisr6l sz6l6 25412007 . (X.4.) Korm.
rendelet (a tov6bbiakban: Rendelet) ds a Magyar Allam nev6ben tulajdonosi jogokat
gyakorl6 szervezetek r6bizotl ritlami vagyonnal kapcsolatos 6ves beszdmol6-kdszitdsi
6s ktinywezet6si kdtelezettsdg6rol sz6l6 347/2010 (XII. 28.) Korm. rendelet
keriil meg6llapit6sra. A visszap6tl6si
rendelkezdseinek figyelembe v6teldvel
kcitelezettsdg 6venk6nti m€rt€ke az drtdkcsdkkends elszrlmolds6ban 6rintett
vagyonelemnek a Vagyonkezel<i kdnyveibe bevezetend6 brutt6 k<in1w szerinti 6rt6ke
ut6n elsz6molt t6rgy6vi terv szerinti 6s terven feliili 6rt6kcs<ikken6ssel megegyezo
6sszeg. A vagyonelemek nem tartoznak az drtdkcsdkken6s elszdmol6siiban drintett
vagyonelemek kdz6.

-

-

6rt6kcsrikken6s elsz6moliisa 6s a visszap6tliisi kdtelezetts6g nem 6ll
fenn abban az esetben, ha az 6rtdkcsdkken6st el6iddz6 ok ide nem 6rtve a

A terven feliili

vagyonkezelt eszk<izdk term6szetes elhaszn6l6d6s6t

-

-

bekiivetkez6se

a

Vagyonkezel6nek nem r6hat6 fel.

Felek kifejezetten r6gzitik, hogy a Kezelt Vagyon b6rmif6le munk6lat elv6gz6se
esetdn is annak 6rt6kdt6l ftiggetleniil a Magyar Allam kizrir6lagos 6s tehermentes

7.5.

tulajdon6t k6pezi.

Felek megiillapodrisa alapjrin az MNV Zrt. megbizdsa alapjin a Yagyonkezelo az
al6bbiak szerint jogosult a Kezelt Vagyon felsziimokisrit (ide6rtve a tiijrendez6st is),
hasznosit6siit lebonyolitani.

7.6.

a)

Minden tilrgy6v januriLr 30-ig Vagyonkezel<i kdteles egy 6ves vagyonkezel6si
feladattervet benyirjtani az MNV Zrl-nek, mely tartalmazza a felszilrnolasra
(trijrendez6sre), hasznositiisra szlnt m6lyfur6sok tdteles kimutat6s6t. Az 6ves

vagyonkezel6si feladattervben feltiintetett m6lyfirr6sok felszdmol6sdhoz
(trijrendez6shez), hasznositiis6hoz az MNV Lrt. engedllyet az 6ves vagyonkezel6si
feladatterv benyfjt6srit kdvet6 30 napon beliil adja meg. Amennyiben a feladatterv
benyrijt6s6t kdvet6 30 napon beltil az MNV Zrt nem nyilatkozik, a feladattervet
elfogadottnak kell tekinteni.

Az 6ves vagyonkezel6si feladattervben nem szerepl6 (6v kozben felmeriilo ig6ny
alapjrin) felsz6moland6 (tiijrendezendo), hasznositand6 m6lyfur6sok tekintet6ben a
felsz6molis (t6jrendez6s), hasznositiis el6tt legkds6bb 30 nappal kciteles a
Vagyonkezel6 tajdkoaatni az MNV Zrt-t, 6s egyidejrileg meg kell k6mie az ehhez
sztiksdges enged6lyt. Az MNV Zrt. engeddlydt a kdrelem benytjtds6t ktrveto 30
napon beliil adja meg. Amennyiben az enged6ly k6relem benyijt6s6t kdveto 30
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nem nyilatkozik, a Vagyonkezel6 kdrelmet elfogadottnak

b) A Vagyonkezel6 k6teles minden tiirgydvet k6vet6 dv mifucius 3l-ig beszimol6t
benyrijtani az MNV Zrt-nek a felszi.,rnolt (trij rendezett), hasznositott m6lyfurasok6l
6s az egyeb elvdgzett feladatok6l.

7.7. A Vagyonkezelo

minden esetben kdteles betartani a Kezelt Vagyonra vonatkoz6
jogszabrilyokat, szabviinyokat, hat6srigi, szakhat6srlgi, mriszaki, az iillagmeg6v6sra
vonatkoz6 eloiriisokat, valamint a krlmyezetvddelmi 6s kulturllis Ordksdgv6delmi
el6irrisokat.

7.8.

Az MNV Zrt. a Kezelt Vagyont az adotl vagyontiirgy saj6tossrigainak megfelel6
m6don tartja nyilvrin. A Vagyonkezel6t a vagyonnyilviiLntartiis hiteles vezet6se
6rdekdben adatszolgeltatiisi kdtelezetts6g terheli.

7.8.1

.

Vagyonkezelti a mindenkor hatillyos szi,rnviteli tdrvdny es a Magyar Allam nev6ben
tulajdonosi jogokat gyakorl6 szervezetek r6bizott 6llami vagyonnal kapcsolatos 6ves
beszilmol6 k6szitesi ds kcinywezet6si k6telezetts6gdr6l sz6l6 347 /2010 (XII. 28.)
Korm6nyrendelet
bekezdds el6iriisainak megfeleloen kdteles
nyilvrintartdsi
kdtelezettsegdnek
eleget tenni. A Vagyonkezel6
adatszolg6ltat6si 6s
szamviteli politikrijrit 6s nyilvdntartiisait kdteles lgy kialakitani 6s vezetni, hogy azok
biaositsriLk az adatszolg{ltatiis pontoss6giit es ellen6rizhet6sdgdt. Erurek drdekdben
Vagyonkezelo a sajiit vagyoniit6l elkiildnitett elszrirnoliist vezet. A nyilvantartris
egysdgessdge, pontossdga 6s az adatellen<irzdsek biZositiisa 6rdek6ben a
Vagyonkezelo kdteles az MNV Zrt-vel egyi.ittmtik6dni.

4. $ (5)

A

7.8.2.

szolgriltatand6 adatok kdr6re, az adatszolg6ltatiis gyakoris6gara vonatkoz6
altakinos szabdlyokat a Rendelet tartalmazza. Az adatszolgdltatiis r6szletes tartalm6t,
formrij6t (adattapok tartalma, kitrilt6si seg6dlete, az adatszolgtiltatiis informatikai
hdnere stb.) az MNV Zrt. Y agyon-nyilvfutartasi Szabiiyzata hatArozza meg. Az
MNV Zrt. a vagyonnyilvdntartiiLs 6s adatszolgiiltatiis megfelel<i teljesit6se 6rdek6ben
a Kezelt Vagyon birtokbaadiis6val egyidejtileg kifejezetten erre a c6lra
Vagyonkezel<i
kifejlesztett szoftvert bocsiit a Vagyonkezel<i rendelkezds6re.
szavatol az adatok hitelessdgedrt, naprak6szs6g66rt.

-

7

.8.3.

A

Vagyonkezel6 kijelenti, hogy az MNV Zrt. mindenkori Vagyon-nyilvdntartdsi
SzabdlyzatAt, mely az MNV Zrt honlapjan hatiilyos formdjdban megtaldlhat6,
megismerte, megismeri 6s az abban foglaltakat magdra n6zve ktitelezonek fogadja el.
Az MNV Zrt. k6telezetts6get vrillal arra, hogy a Vagyon-nyilvriLntart6si Szabiiyzal
m6dositrisar6l irrisban tdjdkoztada a Vagyonkezelot.
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7.8.4. A Vagyonkezelo

kdteles gondoskodni an6l, hogy a vagyon-nyilvantartris fel6 adon
jelent6seiben foglalt adatok hitelesek, a mdlyffrasok ingatlan-nyilviintartiisban
tdrtdn6 felti.intetdse eset6n a fitldhivatali ingatlan-nyilvrintartiis adataival egyezoek
legyenek. Az MNV Zrt. ellenorzese soriiLn feluirt hibrikat, hiriLnyossiigokat kdteles
halad6ktalanul kijavitani, p6tolni a vagyon-nyilv6ntartrisban, 6s kdteles az MNV Zrt-t
a meglett intezkeddsekrol l5 napon beltil, iftisban trij6koztatni.

7.9. A

a

Vagyonkezel6t

neki felr6hat6 okb6[

a

nyilvrintartdsi 6rt6khez kdpest

bekdvetkezett vagyonveszt6s eset6n a nyilvri.Lntartrisi 6rt6kkel egyez<i tisszegfl p6tkisi
k6telezettsdg terheli. A p6tt6si kdtelezetts6g elv6gz6s6re biztositott haui.,rid6nit a
Felek kiildn dllapodnak meg.

7.10.

A Vagyonkezel6 8 napon beltil k6teles irasban bejelenteni, ha brlrmely, a Szerz6dds
szempontjiib6l relevdns adatriban viilozits kdvetkezik be.

7.10.1. A Vagyonkezelti 30

a)

napon beliil kdteles bejelenteni az

MNV Zrt-nek,

ha

jelen Szerzodds tartama alatt a Kezelt Vagyon valamely eleme tekintet6ben a
Magyar Allam tulajdonjoga bdrmely okb6l kifoly6lag (hat6s6gi harinozat,
jogszabdlyi rendelkez6s, stb. alapjriLn) megsziinik.
a

7.10.2. A Vagyonkezel6 a Szerz6d6s id<itartama alan haladdktalanul tejdkoztatni kdteles
MNV Zrt-t

a)

a Vtv. 25. $-amak

(l)

az

bekezd6sdben felsorolt valamely kizar6 ok felmeriildser<il

b) a jelen

Szerz<idds t rgyirt kdpezo vagyonelem megrongril6dris6r6l,
megsemmisiil6sdrol (ide nem 6rtve a felsz6moland6 m6lyfur6sok
felszimol6sanak eset6t).

a Rendelet VI. fejezet6ben, illetve az MNV Zrt. Tulajdonosi
Ellen<irz6si Szabdtyzat6ban foglaltak figyelembe vdteldvel tulajdonosi ellen<irz6st
jogosult tartani. A Vagyonkezelo kdteles ttimi, hogy az tit megillet6 jogok
gyakorltisdt, az 6llami vagyon kezelesdnek cdlszenisdg6t 6s szab6lyszerusdgdt az
MNV Zrt. ellenoizze. Az MNV Zrt. Tulajdonosi Ellen6rz6si SzabAlyzalii a
Szerz6d6s 7 . szirmu mell6klete tartalmazza. A Vagyonkezelo a Szerz6d6s akiirris6va]
kijelenti, hogy az MNV Zrt. Tulajdonosi Ellen6rz6si SzabiiyzatAt megismerte ds az
abban foglaltakat magilra ndzve kdtelezonek ismeri el.

7.10.3. Az MNV Zrt.
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7.11.

Amennyiben Vagyonkezel6 az d.ltala kezelt bri'rmely vagyonelemet b6rbe vagy mils
haszniiatitba, illetve iizemeltet6sbe kiviinja adni (a tov6bbiakban egyiittesen:
Hasznositris), a megrillapodrls megkdt6sdt megel6z6en a 7.6. pontban foglaltaknak
megfelel6en kciteles beszerezni az MNV Zrl. elozetes, irdsbeli engeddlydt. A
k6relemnek tartalmaznia kell minden, a hasznosit6s m6djara, id6tartamii,ra 6s a
hasznosit6 szem6lydre vonatkoz6 relevdns informiici6t.

7.11.1. Vagyonkezel<i tudom6sul veszi, hogy a Kezelt Vagyon Hasznositrisiira vonatkoz6
szerzod6st - annak iddtafiamet6t ftiggetleniil - kizitr6lag olyan term6szetes

szemdllyel, illetve az N\,1.) 3.$ (l) 1. pontj6ban meghatiirozott 6tlethat6 szervezettel
kctthet, aki / amely a szerz6ddsben vrillalja, hogy

a) a

hasznosit6sra vonatkoz6 szerzoddsben el6irt besz6molisi, nyilvrintart6si,
adatszolgiiltatiisi kdtelezetts6geket teljesiti,
b) az iitengedett nemzeti vagyont a szerz<iddsi el6ir6soknak 6s a tulajdonosi
rendelkezdseknek, valamint a meghatdrozott hasznositiisi c6lnak megfelel6en
haszn6lja,

c) a hasznosit6sban - a vele kdzvetlen vagy kdzvetett m6don jogviszonyban 6116
harmadik fdtkdnt - kizinolag term6szetes szemdlyek vagy 6ttrithat6 szervezetek
vesznek r6szt.

7.11.2.

A

Hasznosftiisra ininyul6 szerzod6sben a Vagyonkezel6 kdteles az 6t megillet6,
krirtalanitris n6lktili, azonnali hat6llyal trirt6n6 rendkivtili felmondiisi okkdnt rdgziteni
azl az eselet, ha a Hasznositris soriin 6tengedett nemzeti vagyon hasznositrisaban kcizvetlentil vagy krizvetetten - rdsztvev<i b6rmely szervezel a szerz6d6s megkdt6s6t
kcivet6en berillott kdrtilm6ny folytiin mdr nem min6stil ritlithat6 szervezetnek.

7.11.3. Felek megilllapodnak, hogy - amennyiben az MNV Zrt. a Hasznosit shoz hozzAjani,
- az MNV Zrt-I a Y agyo*ezelo iilal, a Hasznosit6sb6l fakad6an szerzett bevdtelb5l
ardnyos r6sz illeti meg, melynek mdrt6k6r6l a Felek a Hasznositdshoz sziiks6ges, a
7.6. pont szerinti enged6lyez6si eljrfu6s soriin kiildn egyezletnek es az az MNV Zrt.
enged6lydben rcigzit6sre kertil.
7.11

.4. A

Hasznositiisr6l a Vagyonkezel<i a megiillapod6s egy miisolati pdld6ny6nak
megkiild6s6vel kdteles tdjdkoztatni az MNV Zrt-t arnak megkdtds6tol sziirnitott 15
napon beliil. A meg6llapoddst a Vagyonkezel6 rigy k6teles megkdtni, hogy az ajelen
Szerz6d6s b6rmely okb6l tdrtdn6 megszrin6sdt k6vet6en az MNV Zrt. alal rendes
felmondiis ud6n is megsziintetheto legyen.
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7.11.5. Felek rdgzitik, hogy az MNV Zrt. el6zetes enged6lye ndlktili vagy az engedelyben,
illetve az Nrt-ben, a Vtv-ben 6s a Rendeletben foglaltakt6l elt6r6 Hasznosit6st
l6nyeges szerzod6sszeg6snek tekintik. A Vagyonkezelci - az MNV zft. felsz6litasfua
- kdtetes a Hasznositdsra iranyul6 szerz6d6st megsziintetni, az MNV Zr1. pedig
jogosult a Szerz6d6st azonnali hatriltyal felmondani.
7.1 I

7

.6.

a MNV Zrt. a Hasznositrisra irri,nyul6
szerz6d6s 7.11.5. pont szerinti megszi.intetds6t, illetve a Szerz<idds felmondiis6t nem
kivrirrja, abban az esetben az MNV Zrt-t a Hasznosit6sbol fakad6an szerzett bev6tel
50%-a illeti meg.
Felek megdllapodnak, hogy amennyiben

.11.7. Ha a Vagyonkezelo a Kezelt Vagyon biirmely elemdt mds

haszniilatdb

a

adja, a

haszniil6 magatartiisedrt mint sajrid66rt felel.

7.12.

Felek kifejezetten r6gzitik, hogy a jelen Szerz6d6s alkalmazih6ban nem min6s0l
hasznositiisnak, ha a Vagyonk ezelo a k6s6bbi 6rtdkesit6s eredmenyess6g6nek
el6mozditdsa 6rdek6ben harmadik szem6ly mint potenciiilis vev6 szArtfua
engeddlyezi, hogy az esetleges mriLs cdlri hasznosit6s felmdr6se 6rdekdben l5 napot
meg nem halad6 id6tartamban kutatiist vegezzen a m6lyfi.rriison a Vagyonkezelo
birtokldsat, haszn6lat6l, hasznok szedesdre val6 jogosults6g6t meg nem sziintet6
modon. Ilyen esetben a Vagyonkezel6t a 7.6. pont szerinti enged6lyeztetdsi
kdtelezettsdg nem terheli, a harmadik szemdly 6ltal esetlegesen fizetend6 ellen6rtdk
pedig a Vagyonkezel<it illeti meg.

7.13. A Vagyonkezelo

a Kezelt Vagyont nem idegenitheti el, illetve hasznrilati joggal,
szolgalmi joggal vagy mris dologi joggal nem terhelheti meg, biztosit6kul nem
adhada. Felek megterhelds alatt kiilcincisen, de nem kizar6lagosan a zrllogiog.
haszondlvezeti jog ds ft!ldhasznrilati jog (osztott tulajdon) alapitrisrit 6rtik.

7

.14.

Vagyonkezelo a Vtv., valamint a Rendelet rendelkez6seire figyelemmel a jelen
Szerz<id6s alapjrin nem jogosult a Kezelt vagyont 6rt6kesiteni. Felek rdgzitik, hogy a
Vagyonkezel6 a jelen Szerz6dds alapjriLn akkor v6[ik jogosulttri a Kezelt Vagyon
drtdkesit6s6re, ha azl a vonatkoz6 jogszabrilyok lehetov6 teszik. Ebben az esetben a
felek az 6rt6kesitds lebonyolitdsiira vonatkoz6 reszletszabdlyokat (ide6rtve pl. a
konkrdt 6rt6kesitdsi menetrendet, a bonyolitas ellen6rt6k6t, a bevdtelb6l val6
r6szesed6st, stb.) kiiltin megiillapodiisban 16gzitik.

A

Az MNV Zrt. az

6rl€kesit6srol annak megkezd6s6t megeloz<ien kdteles a
Vagyonkezel6t irrisban t6jdkoaatni. A felek az drtdkesitesre kertil<i mdlyfrirris
tekintetdben a jelen Szerz6d6st kdtelesek a Rendelet el6iriisainak megfeleltien
megsziintetni.
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Az MNV Zrt. nem kcitelezi a Vagyonkezelot vagyonbiztositSs kdt6s6re, azonbtr a
Vagyonkezelo felel6s a vagyonbiztositiis kcirdbe tartoz6 kiiresem6nyekdrt. A
Vagyonkezel6 a szakmai szab6lyzatokban el6irt rendszeres ellen<irzdssel k6teles
gondoskodni a Kezelt Vagyon biztons6g6r6l. Felek megiillapodnak, hogy - a
Szerz<id6s elt6rd rendelkezdse hirinyiiban - a Szerz6d6s fenn6lliisa idej6n a Kezelt
Vagyon tekintet6ben minden felmertilt kciltsdget, veszdll't 6s k6rt Vagyonkezelo

7.15.

visel.

Vagyonkezel6 jelen Szerzodds aliiirrisiival kifejezetten nyilatkozik arr6l 6s
kdtelezetts6get v6llal arra, hogy a Kezelt Vagyonon kcimyezetkiirosit6 tev6kenys6get
sem <i, sem vele brirmilyen jogviszonyban 6116 harmadik szem6ly nem foll'tat.
Amennyiben ennek ellen6re a Kezelt Vagyon brirmelyike kcimyezeti k6rosod6st
szenved, Vagyonkezel6 kdteles a kiirmentesit6st a kiirosod6sr6l val6
tudom6sszerz6s6t kdvetoen halad6ktalanul, saj6t k6lts6g6n elv6gezni vagy
elvdgeztetni, egyidejiileg a kiirosod6s t6ny6r6l 6s a meglett intdzked6sekr6l az MNV
Zrt-t irlsban 6rtesiteni. Vagyonkezel6 felel a k6rosodilst6l mentes k6myezeti 6llapot

7.16.

meg<irzds66rt.

7.17.

Vagyonkezel6 villalja, hogy a Kezelt Vagyonnal kapcsolatos saj6t kommunikrici6s
tev6kenys6ge r6szek6nt megjeleniti a Magyar Allamot mint tulajdonost. A Magyar
Allam mint tulajdonos megjelenit6se a Magyar Nemzeti Y agyonkezelo Zrt.
kommunikiici6s feltileteken val6 megjelenit6sdvel tdrtdnik.

7.18.

Az MNV Zrt. feljogositja a Vagyonkezel<it, hogy a jelen Szerz6d6sben rdgzitett
feladatainak ell6tdsa 6rdek6ben iigyintdz<ikdnt elj6rjon a m6lyflrrdsokat 6rint<i
konkr6t iigyekben, ds a mdtyfrirrisokkal kapcsolatban sztiks6g esetdn ktizvetlen
tiirgyalasokat folytasson a MOL Nyrt.-ve[, a Magyar Binyiszati 6s Ftildtani
Hivatallal, kormiinyhivatalokkal, valamint mds szervekke[.

8.

FENNTARTAS, UZBUBLTOTBS

8.1.

A

Vagyonkezel6 kdteles gondoskodni

a

Kezelt Vagyon kezel6sdr6l,

6llagdLnak

meg6vdsrir6l, felsziimol6s616l.

A

Vagyonkezel6 kdteles a Kezelt Vagyon mtiszaki 6llaganak ellen6rzds6t,
meg6v6siit folyamatos iillagvddelemmel biztositani, a sziiks6ges v6d<jint6zked6seket
megtenni a kdmyezeti katasztr6fak ds kcimyezetszennyez6s elkertil6se 6rdek6ben
olyan m6rt6kben, ahogy azt a Bt. ds az ennek alapjan kiadott szakmai szabiilyok
ei6irjrik. A Vagyonkezelo kdteles a miis c6lra nem hasznosithat6 mdlyflrriisok
felsz6mol6si 6s rekultivrici6s feladatait elv6gezni.
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8.2.

Vagyonkezel<i k6teles a Szerzod6s trirgyilt kdpez<i vagyonelemeket megfelel6, a jelen
Szerz6d6s szerinti celok megval6sitiiset 6s a Vagyonkezel6i feladatok ell6taset
lehetcivd tev<i 6llapotban tartani.

8.3

A Vagyonkezel6 teljes 6s kizrir6lagos felel6ss6get vrillal
A Vagyonkezelo kdteles kUldndsen

a)
b)
c)
A

8.4.

a Kezelt Vagyon rillapot66rt.

a Kezelt Vagyont legakibb a birtokba lepds kezd6 napjri,n fennrill6 szinvonalon

fenntartani (ide nem 6rtve a felsz6molt, illetve felsz6moland6 m6lyfurasokat);
minden, dltakiban elvii.rhat6t megteffri annak erdek6ben, hogy a Kezelt
Vagyont az dtv6tel napjdt kiivet6en bdrmilyen k6rosodrlst6l meg6vja;
megfelelni valamennyi egdszsdgiigyi, epitdsUgyi, munkav6delmi ds biaonsiigi
jogszabdly rendelkez6senek.

Vagyonkezel6 kizar6lagosan 6s teljes egdszdben viseli

a

Kezelt Vagyonnal

kapcsolatos kciltsdgeket ds terheket.
8.5.

A

8.6.

A

VagyonkezelS sajdt ktilts6g6n kdteles a Kezelt Vagyon (ide nem 6rtve a
felszirnolt, illetve felsziimoland6 mdlyfirrdsokat) dllapotrit folyamatosan fenntartani,
a javit6st, a hibaelhriLritrist megfelel5en elv6gezni.
Vagyonkezel<i kciteles a Kezelt Vagyont illet6en - az iillag-, ftild-, kdmyezet-,
term6szeti teriiletek-, miiemldkek v6delme 6rdekdben 6s az rillami vagyon
hasznrilauib6l ad6d6 minden egydb esetben - a vonatkoz6 jogszab6lyok, szabv6nyok,
hat6srigi-, szakhat6stigi- 6s miiszaki el6inisok szerint eljdmi ds viselni az ezzel
kapcsolatos k6ltsdgeket.

A

Vagyonkezelo a birtokba veu m6lyfirrrisok tekintetdben kdtelezettsdget vellal,
hogy a birtokbavdtel id<ipontjriban fennrill6 kdmyezeti rillapotot a m6lyfirr6sok
6rt6kesitesdig vagy hasznositas6ig megorzi, majd a m6lyflrrrlsok felszrirnokisri.nak
folyamatdban elhdr(tja az rillamot terhel6, valamint a sajrlt tev6kenys6ge sorrin esetleg
felmertilti k6myezeti kiirosoddsokat.

8.7.

Vagyonkezel6 nem felel a birtokbavdtel idoponddt
megel6z6en a kordbbi birtokosok iiltal okozott krimyezeti k6,rosodiisok6rt, tovtibbd -

Felek r6gzitik, hogy

8.8.

a

felmeriil6siik idripontjdt6l fiiggetleniil

-

az azokb6l fakad6 egy6b k6rok6rt.

9.

MNV ZRT. JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

91.

Az MNV Zrt-t jelen Szerzod6s atapjrin a 4. pontban meghatdrozott ellendrtdk illeti
meg.
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Az MNV Zrt. jogosult ellenSrizni a

9.2.

vagyonkezel6si tev6kenysdget, kiilitn6s
tekintettel a rekultivilci6s es kezelesi feladatok elvegzdsdre. Ehhez jogosult brirmikor
adatokat, dokumentumokat bekdmi a Vagyonkezelot6l 6s helyszini ellen6rz6st
folytatni, kdvetelheti a rendeltetesellenes vagy szerz6d6sellenes tevekenys6g
megsziintet6s6t, tovitbbA az ilyen tev6kenysdgb6l ered6 k6r megt6rit6sdt. Abban az
esetben, ha az ilyen tevekenysdg tov6bb folyik, vagy ha a Kezelt Vagyont fenyeget6
vesz6ly srilyossriga miatt a kifogrisolt haszn6lat megszUntet6s6re vonatkozo
felsz6litris nem vezet eredmdnyre, az MNV Zrt. jogosult a Szerz<id6s1 azonnali
hat6llyal felmondani 6s ka,ft6rit6st kcivetelni.

9.3.

Rendelet VI. fejezet6ben, illetve az MNV Zrt. Tulajdonosi
Ellen6rz6si Szabrilyzatriban fogtattak figyelembevdtel6vel tulajdonosi ellen6rzest
jogosult tartani.

9.4.

Az MNV Zrt. folyamatosan ellen<irzi a Vagyonkezel6 vagyon-nyilviiurtartris fel6
megktilddtt jelentdseit ds azok helytritl6srigrit. A vizsgiilat soriin feltiirt hibtiLkr6l ds

Az MNV Zrt. a

-

hianyossrigokr6l rdszletes - az egyes mdlyfiirdsokra vonatkoz6an teteles irilsbeli
trijdkoztatrist ad a Vagyonkezel6 szlmifua annak drdekdben, hogy a Vagyonkezel6
javitiisi kcitelezetts6gdnek eleget tehessen.
9.5.

Felek megiillapodnak, hogy a Szerz5dds eltdr<i rendelkezdse hirinyriban, az MNV Zrt.
bri,rmely tulajdonosi hozzillntlls kiaddsa ir6nti kezdemdnyezds bedrkez6s6tol
szemitott 30 napon beliil ddnt a hozzi\intl|s megadilsilr6l, amely id6tartamba az
esetleges hirinyp6tkis id6tartama nem szdmit bele. A hirinyp6tltisi felhivdst az MNV
Zrt. a kezdemdnyezds be6rkezds6t6l szrirnitott 30 napon beliit kdteles kiadni. Az
MNV Zrt. viilasza hiiiayiiban a hozzirjirulirs megadottnak tekintendS.

9.6.

Az MNV Zrt.

- a 14.7. pontban foglaltak figyelembev6tel6vel - kiildn itisbeli
nyilatkozatban jini hozzit a Vagyonkezel<ii jog ingatlan-nyitvantartrisba tcirtdnti
bejegyzdsdhez.

IO.

ASZERZ6DESTBIZTOSiT6MELLEKKOTELEZETTSEGEK
Amennyiben a Vagyonkezelo az adatszolgiitat6si, nyilvantartrisi kdtelezetts6g6nek

10.t.

az eloirt hat6rid6re, illetve a

teljesitdsre vonatkoz6 felsz6litasban szabott

p6thatrf id<ire sem tesz eleget,

a.) a p6that6ridS letelt6t kdvet6en

naponta 1.000,- Ft, azaz Egyezer

foinl

kdsedelmi kdtbdrt kdteles az MNV Lrt. r€szdre megfizetni, illetve
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ha a p6that6rid6 utols6 napjrit6l szAmitott tizendt napon beliil a Vagyonkezelo
nem teljesiti adatszolgiiltatrisi kdtelezettsdget ds kdsedelmdt alapos indokkal
nem menti kt, tgy az MNV Zrt. - figyelemmel arra, hogy e hat6rido
elmulaszt6sa a Szerzodds szempontjiib6l l6nyeges k<itelezetts6gszeg6snek
min<isiil - a Szerzodest azonnali hat6tlyal felmondhatja.

10.2.

A Vagyonkezel6 a 10.1. pontban meghatiirozott kdsedelmi k6tb6r cisszeg6t - az MNV
Zrt. erre vonatkoz6 irrlsbeli felsz6litiisifuak k6zhezv6tel6t k6veto 15 napon beliil kdteles a 4.2.2. pontban megjeldlt szirmlira atutalni. E kdtelezettsdg megszegdse a
jelen Szerz<id6sb6l ered<i l6nyeges kotelezettsdgszeg6snek minosiil.

10.3.

Amennyiben a Vagyonkezel5 barmely, jelen Szerz6d6s alapj6n fennrill6 fizetdsi
kdtelezettsdg6nek teljesitds6vel kdsedelembe esik, a Ptk. 301/A.$-6ban
meghatiirozott m6rt6kri kdsedetmi kamat megfizet6s6re kdteles.

ll.
I

XANTNNiTNSI FELEL6SSEGGEL KAPCSOLATOS RENDELKEZf SEK

l.l.

Vagyonkezel<i a polg6ri jog 6ltalinos szab:ilyai szerint felel6ssdggel tartozik a
Szerz<idds id6tartama alatt okozott, az iilami vagyonban neki felr6hat6an
bekdvetkezett karok6rt.

A

11.2. A

Vagyonkezelo felel a jelen Szerz6ddsben, illetve a Rendeletben
adatszolgiiltat6si, nyilv6nta(6si, jelent6si kdtelezetts6ge elmulasdeseb6l

el6irt
ered6

k6rok6rt.
r1.3.

A Kezelt Vagyonnal

I 1.4.

A

kapcsolatos vagyonkezel6i tevdkenys6g sorrin a Vagyonkezelo
6ltal harmadik szemdlynek okozott karokert a Vagyonkeze16 felel.

Vagyonkezel6 felel6s minden olyan k6rdrt, amely rendeltetdsellenes vagy
szerz<id6sellenes haszn6lat kdvetkezmdnye. Ha a Vagyonkezel6 a Kezelt Vagyon
b6rmely elemdt harmadik szem6ly hasznrilat6ba adja, az erre vonatkoz6 szerzriddsben
kdteles kikdtni a harmadik szemdly krirfelel6ss6g6t. Ha a harmadik szem6ly haszn6[6
a vagyonban krlrt okoz, a Vagyonkezelo kdteles az okozott krirt megl6rittetni vagy a
kiirokoziis el6tti 6llapot helyrerillitrisrit kcivetelni, de a Vagyonkezel6 az MNV Zrt-vel
szemben a haszn6l6 magatartrlsii6rt mint sajritjri6rt felel.

il.5.

Az MNV Zrt. nem kdtelezi a Vagyonkezelot felelossdgbiztositas kdtds6re, azonban a
Vagyonkezel<i felelos a felel6ss6gbiztosit6s k<ir6be tartoz6 karesem6nyek6rt. A
Vagyonkezelo a szakmai szabiilyzatokban el6irt rendszeres ellen6rz6ssel kdteles
gondoskodni a Kezelt Vagyon biztons6g6r6l.
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Vagyonkezel<i kdteles a Kezelt Vagyon kezel6s6vel, hasznositiisdval,
felszdLrnoliisdval, rekultivaci6s munkdival folyamatosan elsziimolni a tii,rgy6vre
vonatkoz6 kdlts6gvet6si tdrvdny, a sziirnvitelr<il sz6l6 2000. dvi C. tcirvdny, illetve a
mindenkor hauilyos sz6mviteli tdrveny, a Rendelet ds az MNV Zrt. Y agyon-

nyilvriLntart6si szabAlyzata szerint.

A Vagyonkezelo kdteles a Kezelt Vagyonnal folytatott vdllalkozrisi tevdkenysdgbol
szitrmazo bevdteleit, illetve kcilts6geit 6s rdforditasait elkiil6nitetten nyilvrintartani
rigy, hogy az a sajit vagyonnal foll.tatott v6llalkozasi tev6kenys6gb6l szirmaszd
bev6teleit6l, illetve kcilts6geit6l 6s riiforditiisait6l egydrtelmiien elhatiirolhat6 legyen.

A

Vagyonkezeki kriteles a Kezelt Vagyon tritgyair6l elktilOnitett nyilviintartiist
a kdszletek kdzdtt t6telesen tartalmazza a Kezelt Vagyon
nyilvantarta6i 6rtdkdt.

12.2.

vezetni, amely

12.3.

A jelen Szerzodds teljes vagy rdszleges megsziin6se esetdn a Vagyonkezel6 kciteles
tdtelesen elszdmolni a vagyonkezeldsb6l kikertil6 m6lyfuris(ok) tekintet6ben. A
r6forditdsok tekintet6ben a felek a 12.4. pontban foglaltakra figyelemmel szi.rnolnak
el.

12.4.

Amennyiben a jelen Szerzod6s annak lej6rta el6tt teljes eg6szdben vagy r6szlegesen
vagyis csupdn valamely melyfrir6s(ok) tekintet6ben megsziinik, fgy a felek
vagyonkezel6sb<il kikeriil<i mdlyfirrris(ok) tekintetdben
k6vetkez6k szerint
sziimolnak el:

-

-

a.l A

vagyonkezeldsbol

kikeriilo mdlyfirrds(oka)t

a

a

Vagyonkezelo

a

kritdokumentiici6val egyiitt ellenszolgdltauis nelkiil az MNV Zrt-nek visszaadja.
b./ A visszaaddsra keriil6 mdlyfiirds(ok) drtdke a visszaadrlsra kertil6 m6lyffrris(ok)
visszaadiiskori krinyv szerinti 6rt6ke. Az rillami kcilts6gvetdsi fonrlsb6l az Allami
vagyon fejleszt6sdre forditott dsszeget az elszdmol6sniil a Vagyonkezel<i nem
szerepeltetheti saj6t rAfordit6skdnt. A Vagyonkezelo a vagyonkezelds megsziinesdt
kdvetoen rekultiviici6s, illetve ellen6rz6si riiforditiisai tekintetdben az MNV Zrt-vel
szemben megtdritdsi igdny.t nem tamaszt.

13.

A VAGYONKE ZELt,SI SZERZoDT,S MEGSZUNESE

t3.1.

A

Szerz<ides megsziinik:

a.)
b.)

a Szerz6d6s krizds megegyezdssel tdfteno megszUntet6s6vel
a Vagyonkezelo jogut6d ndlkiili megszfn6sdvel
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c.)
d.)
e.)

rendes felmondiissal
a Szerz6d6s azonnali hauilyf felmondilsiival, a Rendelet 12.$ (4) bekezd6s6ben
ds a jelen Szerz6ddsben meghatiirozott esetekben

valamely vagyonelem megsemmistildse esetdn a vagyonelemre vonatkoz6an.

Az MNV Zrl. a Szerz6dd.st kriLrtalanitiis ndlkiil, azonnali hat6llyal felmondhatja, ha

13.2.

a.)
b.)

a Vagyonkezel6 a Kezelt Vagyonban kert okoz vagy magatartesa kcizvetleniil
karokoziissal fenyeget
a felszii,molds eset6t ide nem 6rtve a Kezelt Vagyon 6rt6kdben a Szerz6d6sben
meg6llapitott 6rt6khez kdpest a Vagyonkezel6nek felr6hat6 okb6l 5%-ot
meghalad6 m6rt6kii csdkken6s ktivetkezik be
Vagyonkezel<i jogszab6lyb6l vagy
Szerz<id6sb6l eredo ldnyeges
kdtelezetts6g6t felr6hat6 m6don megszegi
a Vagyonkezel6 6llami vagyon hasznositiisifua iranyul6 - harom 6vndl nem
rdgebben lezi,rult - eljarrlsban hamis adatot szolgdltatott 6s ezeft az eljdrrisb6l

a

c.) a
d.)
e.)

kiziLr+ek
a Szerz<id6s megktitdsdt kdvetoen a Vagyonkezel6:

(i)

csod- vagy felsziimolisi eljar6s, v6gelszifunoliis,

(ii)

ad6ssrigrendez6si eljdras al6 kertil
tevdkenysdg6t felfiiggeszti vagy akinek tev6kenyseg6t felfiiggesztik
hatvan napn6l rdgebben lejiirt esed6kess6gfi kdzta(oz6st halmoz fel

(iii)

tevdkenysdg6t a jogi szemellyel szemben alkalmazhat6 biintet6jogi
intdzkeddsekrol sz6l6 2001. 6vi CIV. t<irvdny 5. $ (2) bekezddse alapjan a
bir6sdg jogeros (t6let6ben korl tozza
a Vagyonkezel6 vezetS tisztsdgvisel6je, tulajdonosa a Szerz6d6s megkdt6s6t
kcivetSen a Btintet6 T6rv6nyk6nyvr6l sz6t6 1978. 6vi IV. t6rv6ny XV. fejezet
Vll. cim6ben meghaterozott kdzelet tisztasiiga elleni vagy XVII. fejezetdben
meghatiirozott gazdasiryi biincselekmeny elkdvet6se miatt jogerds itdlet, illetve
gazdrilkod6 szervezetben vagy gazdastigi tarsasiigban vezet6 tisztsdg betdlt6sdt
kizri.r6 foglalkozrist6l eltiltris hauilya aLi kerUl
a Vagyonkezel6 vagy a vele kdzvetlen, illetve kdzvetett modon jogviszonyban
l6vo, a Hasznositiisban r6sztvev6 harmadik szemdly a rri irrinyad6 szerz<id6s
(ideertve jelen Szerz<iddst is) megkdtds6t kdvet6en be6llott kdrtilm6ny folytAn
m6r nem min6siil az Nvt. szerinti 6tlithat6 szervezetnek
egy6b, a jeten Szerz6d6sben meghatiirozott esetekben.

(iv)

f.)

g.)
h.)

Vagyonkezel6 jogosultak a Szerzod6st indokolas n6lkiil a
felmondds kdzhezvdtelel kcivet6 naptdri ev december 31. napjrival brirmikor
felmondani. A felmonddst a mrlsik f6lhez intdzett (rdsbeli nyilatkozattal kell kciztilni.

Az MNV Zrt. 6s a
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A Szerz6d6s megsziin6sdvel egyidejfileg a Kezelt Vagyon a Vagyonkezeki r6szdrol
birtokba adottnak, az MNV Zrl. resz€rol birtokba vettnek min6siil. A Vagyonkezel<i
kdteles a Kezelt Vagyonhoz tartozo kritdokumentdci6t a Szerzod6s megsziin6set
kdvet6 30 napon beli.il - az MNV Zrt. resz€re dtadni.

13.4.1. A Vagyonkezelo tudomdsul veszi, hogy a

Szerz<id6s megsziin6se az MNV Zrt.
szfumira elegendo jogcim a Szerzod6s alapj6n vagyonkezel6sbe adott Kezelt Vagyon
birtokba v6tel6re, 6s ahhoz az MNV Zrt-nek nem sziiks6ges beszereznie semmilyen
egyeb hat6srigi, bir6srigi vagy miis hat6rozatot, dcintdst vagy 6rtesit6st.

Vagyonkezel6 jelen Szerz6d6s alAirAs|val kifejezetten kijelenti, hogy az MNV Zrt.

szirmira ezen pontban biztositott birtokba ldpdsi lehet6s6get nem tekinti
birtokheboritesnak. Vagyonkezelo hozzitjini ahhoz, hogy az ezen pontban foglalt
birtokbaadesi kdtelezetlsdgdnek teljesit6sdvel kapcsolatban az MNV Zrt. minden,
jogszabilyok 6ltal nem tiltott 6s rendelkez6s6re iill6 eszkdzt igdnybe vegyen.
13.4.2. Fetek megdtlapodnak abban, hogy amennyiben a Vagyonkezelo a Szerz6d6s
b6rmely okb6l trirt6n<i megszrin6sdt k6vet<ien valamely vagyonelemet tovebb
hasznrilja, a Szerz<idds megsziin6s6nek napj6t6l kdteles az 6ves vagyonkezel6si dij
egy napra es6 rdsze huszszorosdnak megfelel6 cisszegii haszniilati dijat fizetni. Felek
kijelentik, hogy a kezelt vagyontdmegre 6s az 6ves vagyonkezel6si dij mdrt6k6re
tekintettel, a haszndlati dij m6rt6kdt nem tartjiik trllzottnak, azt kifejezetten
drt6kariinyosnak ismerik el.

13.5.

Figyelemmel ana, hogy a Felek a Szerz6ddsben tdbb vagyonelemre vonatkoz6an
rillapodtak meg egymdssal, a Szerz6dds felmondasa vagy miis okb6l tdrt6n6
megszfndse egyes vagyontiirgyaka ndzve is tdrt6nhet. Ilyen esetben a Szerz6d6s a
megsziin6ssel nem 6rintett vagyonelemekre ndzve viiltozatlan tartalommal hat6lyban
marad.

13.6.

A

Szerz<id6s megsziindse az 6rintett vagyonelemre vonatkoz6 Vagyonkezel6i jogot

13.7.

-

vagyonelem birtokba adas6ig a vagyonelemmel
kapcsolatos terheket a VagyonkezelS kdteles viselni. A Szerz<ides megszrin6se eset6n
a Vagyonkezelo 6llal a vagyonelem Hasznosit6s6ra kdtott szerz6d6sben a
Vagyonkezel6 helydbe az MNV Zrt. ldp.
megsztinteti, azzal, hogy

a

A Szerz6d6s bdrmilyen okb6l tdrten6 megsziindse esetdn a Vagyonkezel6 - az MNV
Zrt. kdrdsdre - kdteles az MNV Zrl-vel, vagy b6rmely MNV Zrt. rlltal megjel6lt
szemdllyel - a megsziin6s id6pontjdt megelozoen valamint azt k<ivet<ien,
figyelemmel a 13.6. pontban foglaltalra is - egyiittmtiLktidni a Kezelt Vagyon
6llagriLnak fenntartasa/rendeltet6sszeni haszniilata drdek6ben.
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Felek ktitelezettsdget vrillalnak, hogy a Szerzod6st az drt6kesitesre kerUl6
m6lyfrrrrlsok tekintet6ben a Rendelet rendelkez6seinek megfelel6en kdzcis
megegyez6ssel megsziintetik.

14.

EGY6B RENDELKEZESEK

14.1.

Vagyonkezel6 kijelenti, hogy jogi szemelyisdggel rendelkez6, a F6varosi
Trirvenysz6k C6gbir6sdgriLn tdrvdnyesen bejegyzett szervezet, szerz6ddskdt6si
k6pess6ge a jelen Szerz<idds trirgy6t k6pezo vagyonelemek vonatkozasdban nincs
korldtozva. Az MNV Zrt. kijelenti, hogy a F6v6rosi T6rv6nysz6k Cegbir6sdg6n
tdrvdnyesen bejegyzett gazdrilkod6 szervezet, szerzod6skcitdsi k6pessdge nincs
korliitozva.

14.2.

A Vagyonkezel6 kijelenti, hogy vele szemben nem dllnak fenn a Vtv. 25. $-anak (l),
tll.25lA $-anak (l) bekezddsdben foglalt, a Szerz6d6s megkdtdsdt kiza,r6 feltdtelek,
melynek igazokisriul a Szerz<idds megkcit6s6t megel<iz<ien az MNV Zrt-nek {tadta az
en6l sz6l6 hat6srlgi bizonyitviirnyt, illetve kdzjegy zo elott tett nyilatkozat6t.
Vagyonkezet6 tudomrissal b(r arr6l, hogy amennyiben vele szemben valamely kiziir6
ok a Szerz6dds id6tartama alatt mertil fel, kdteles arr6l haladdktalanul, (rdsban
6rtesiteni az MNV Zrt-t.

14.3.

Felek kcitelezetts6get vallalnak arra, hogy

14.4.

Felek megrillapodnak, hogy a Szerzcid6st csak iriisban, jelen Szerz6d6sse[ azonos
formai szabdlyok szerint m6dosithatjriLk, a sz6beli vagy r6utalo magatartessal tortdno
szerzod6sm6dositrls lehet6sdgdt kizrirjrik. Felek - a m6dosit6 meg6llapodrison
trilmen6en - a Szerz6dds hatiilyos rendelkezdseit minden m6dosit6s alkalmiival, a
m6dositiisokat is tartalmaz6 egys6ges szerkezetbe foglaljrik. Az egys6ges szerkezetbe
foglalt Szerzodds a m6dosit6 meg6llapodris elviilaszthatatlan mell6klet6t kdpezi.

14.5.

A jelen

a Szerz6d6s teljesitdse erdek6ben
kdlcsdntisen trijdkoztatj6k egymast
folyamatosan
ds
kcilcsdndsen egyiittmiik6dnek,
minden, ajelen Szerz<iddsben foglaltakra lehets6ges kihat6ssal bir6 kdriilm6nyrSl.

Szerz<idds alkalmazisriban minden 6rtesit6s, jognyilatkozat inisban teend6

meg ajriLnlott-t6rtivevdnyes [ev6l (amit k6zbesito -fuuitszolgiilat, egy6b k6zbesitoig6nybevdtele eset6n iitv6teli elismerv6ny p6tol) ritjrin a Felek jelen Szerzod6sben irt
cim6re. Az 6rtesitds, nyilatkozat ajanlott-t6rtivev6nyes riton tdrtdnt elkiildds esetdn
abbm az esetben is k6zbesitettnek tekintendo a post6ra adrist6l szrlrnitott dtddik
napon, ha a tdrtiveveny a cimr6l (cimviiltoz6s bejelentdse esetdn a bejelentett rij
cimr<il) ,,nem kereste", ,,elkcilttiz6tt", ,,cimzett ismeretlen" vagy ,,nem vefte et"
jelz6sset drkezik vissza. A kdzbesit6 i96nybevdtel6vel kdzbesitett kiildem6ny
k6zbesitettnek tekintend6, ha a cimzell az etvdtelt megtagadta.
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Jelen Szerzod6s a Felek rlltali k<ilcsrin<is aliiiriissal ldp hatdlyba. Amennyiben a
Szerz<idds allirisAra nem egy id<iben ds helyen keriil sor, a hat6lybal6pds id6pontja
az utols6 aliir6s napja.

14.7. A jelen Szerz<id6s a Vagyonkezell szAmfua jogosults6got,

egyben kdtelezetts6get
keletkeztet ana, hogy a Szerz6d6s tirgyii k1pezo m6lyfhriisokra mint Ingatlanokra
vonatkoz6 Vagyonkezel<ii jogot az ingatlan-nyilv6ntart6si helyzet rendez6sdt
kdvetoen az ingatlan-nyilvantartrisba bejegyeZesse.

A m6lyfiir6sok jogi

strituszilnak tisztilzAsitl kdvet6en a Vagyonkezel<i az MNV Zrt.
irilnymutatrisrinak megfelel6en, vele egyiittmiikcidve jogosult ds kdteles elj6mi a
m6lyftrrisok ingatlan-nyilv6ntart6sban val6 - akrir 6n6ll6 6pitm6nyk6nt tiirt6n6, akrir
a m6lyfririishoz tartoz6 {iildr6szlettel egyiittes - feltiintet6se drdekdben a Magyar
Atlam tulajdonjogiiLnak felttintetdse mellett a brirmely jogszab6ly alapjrin fennrill6
v6detts6g, illetve NATURA 2000 besoroliis figyelembe vdteldvel. Az MNV Zrt.
kdtelezettseget vrillal, hogy az ingatlan-nyilv6ntartrisi helyzet rendez6s6hez
sziiks6ges valamennyi nyilatkozatot a Vagyonkezel6 riltal megjel<ilt hatririd6n beliil
megtesz.
14.7

.1. Az MNV Zrt. az

adott m6lyfiir6s ingatlan-nyilv6ntartasban tdrten6 feltiintetds6t
kdvetoen kiil6n nyilatkozatban kifejezetten 6s visszavonhatatlanul hozzijarul alhoz,
hogy az drintett m6lylhrds tekintet6ben a Magyar Allam tula.ldoni hrlnyada
vonatkoz6s6ban a Vagyonkezel6 Vagyonkezel6i joga. vagyonkezel6sbe adiis
jogcimdn az ingatlan-nyilvdntartiisba bejegyz6sre keriiljdn. A Vagyonkezel6i jog
ingatlan-nyilviintart6si bejegyz6se iriinti eljiiriis kezdem6nyez6sdnek kdtelezetts6ge
6s krilts6ge a Vagyonkezel6t terheli.

14.7.2.

Vagyonkezel6i jog ingatlan-nyilv6ntart6sba t<lrt6n6 bejegyeztetdsdr6l
Vagyonkezel<i a m6lyfur6s ingatlan-nyilv6ntart6si helyzetdnek rendez6sdr<il
(ingatlan-nyilv6ntartiisban tcirt6nt feltiintetds6rot) val6 tudom6sszerzdst6l sziimitott
30 napon beliil kdteles gondoskodni. A joger6s fttldhivatali bejegyz6 hatArozat
hiteles miisolatiit a Vagyonkezelo a kezhezvllelt kdvet6en kdteles halad6ktalanul
megkiildeni az MNV Zrt-nek.

14.7.3.

A

A

Vagyonkezel6 - a jogszabdlyon, illetve bir6s6gi vagy hat6srigi hatiirozatban
foglaltak teljesitds6t ide nem 6rtve - kdteles az MNV Zrt. elozetes, iriisbeli
hozzirldrulisitt kdrni, ds ez alapjin eljrimi a Kezelt Vagyonnal kapcsolatos, az
ingatlan-nyilviintart6st 6rinto tigyekben.
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Felek megdllapodnak abban, hogy a Szerz6d6s b6rmely pontjri,nak 6rvdnytelens6ge
nem hat ki a Szerz6d6s egdsz6re, az nem 6rinti a Szerz<idds egy6b rendelkezdseinek
6rv6nyess6gdt, kivdve, ha a Felek az drintett rendelkezdsek ndlktil a Szerz<iddst nem
kdtdtt6k volna meg. A Felek j6hiszemiien egytittmiikridnek annak 6rdek6ben, hogy
az ilyen rendelkezdst mindk6t F6l sziimara elfogadhat6, 6rv6nyes rendelkezdssel
helyettesits6k.

14.9. A Felek megiillapodnak abban, hogy a jelen Szerz6d6sben

szab6lyozott jogviszony
keretdben felmeriil6 vit6ikat els6sorban b6k6s riton pr6brilj6k meg rendezni. Ennek
eredmdnltelens6ge esetdn brirmelyik Fdl a hat6skdrrel 6s illet6kess6ggel rendelkez6
b(16s6ghoz fordulhat j ogorvoslatdrt.
Szerz6d6ssel kapcsolatban felmertilo kdlts6geket 6s kiad6sokat - a Szerz<idds
eltdrri rendelkezdse hianyrlban - az a Fdl viseli, akinek az 6rdekk6rdben a kcilts6g
vagy kiadris felmeri.il t.

14.10. A

14.11. A

Szerz6ddsben nem szab6lyozott kdrddsekben a nemzeti vagyonr6l sz6l6 201'1. 6vi

CXCVI. tdrvdny, az iilami vagyonr6l sz6l6 2007. evi CVI. tdrv6ny, az 6Jlami
vagyonnal val6 gazdrilkod6sr6l sz6l6 25412007. (X. 4.) Kormrinyrendelet, a Polg6ri
Tcirvdnykdnyru, a sz6mvitelr6l sz6t6 2000. 6vi C. tcirvdny, 6s egydb vonatkoz6
jogszab6lyok mindenkor hatrilyos rendelkez6seit kell alkalmazni.
Abban az esetben, ha a Szerzod6s megkcit6sekor hatiilyos, a Szerz6d6sre iranyad6
jogszab6lyt hatiilyon kivtil helyezik, vagy fgy m6dositjrik, hogy az rij
rendelkez6sektol val6 elt6rdsre a Feleknek nincs lehetos6giik (k6gens rendelkez6s),
Felek a jelen Szerz6dds iital szabiiyozon k6rd6sekben is a hatiilyon kiviil helyezett

jogszabiiy hely6be 16p6, vagy m6dositott jogszabrlly

rij

el6irasait tekintik

alkalmazand6nak.

14.12.

Jelen Szerz6dds elv6laszthatatlan rdsz6t kdpezik az alirbbi mell6kletek:

L sz.: 2005. augusztus 3i-6n kelt vagyonkezel6si szerzod6s mell6klet6t

kdpezo

kutlista
a MOL Nyrt. tulajdondt k6pez<i m6lylirr6sok list6ja
a fizikailag megval6sitiisra nem keriilt mdlyfiinisok listrija
a t6vesen feltiintetett m6lyfiirrisok list6ja
a Szerzod6s hatdlya al6 tartozo (vagyo*ezel6sbe adott) mdlyfrirrisok list6ja
a m6lyftriisok 6llapotfelm6rdse
az MNV Zrt. Tulajdonosi Ellencirz6si Szabiiyzata
8. sz.: 6tliithat6s6gi nyilatkozat
sz.:
sz.:
sz.:
sz.:
sz.:
7 . sz.:

2.
3.
4.
5.
6.

MNV Zn.
(

kipv
in

Morydi Gtwlo ing6

B ri ny aua

is

got la nvapone je Ie l6s

l6Ba:ea,6

6s

Mil ilyfi liszl6

p o n -h a s :, os it 6

25

Iionqof t Kdhaszn Klt
i/

tepv r Czdmen Mikl6s 0g)ryez€t6
tgaz9atd )

s Yag/one le ne k
I ga zga t 6J o n e gh at o Inazd sa
alapJdn Dr. Szabadosn4 dr. EkeA

dr

I to kino

(
agyonkezelesbe

vev6

4

szT 14.13.

A

39.837

az MNV Zrt. k6pviseletdben al6ir6 Marjai Cyula Ing6 6s
Ingatlanvagyondrt Fele[6s Foigazgato 6s Mih6lyfi Litszl6 AltaLlnos
Szerztid6st

Vagyonelemek6rt Felel6s lgazgato egyiittes cdglegyz6sre jogosultsiiggal rendelkez6
k6pvisel<ii az lnytv. 32.$ (2) f)-g) pontjriban kapott felhatalmazis alapjin
meghatalmazza Dr. Szabadosnd dr. Eke-Pekiics Tiinddt (sziit. hely, id<i: Borsodb6ta,
1962. 03. 12., anyja neve: Kriston Katalin, szig.szirm: 900223HA) 6s Mihdlyfi
Gyuldt (szi.il. hety, id6: Miskolc, 1960. 05. 05., anyja neve: Bakacsy Klara,
szig.szim'. 363226LA), az MNV Zrt. munkavallal6it, hogy helyette 6s nevdben, a
Szerz<idds 6s mell6kletei minden oldal6t kdlegydvel liiss6k el.

14.14. A

6 eredeti p6ldrinyban k6sztilt, melyb<il 4 p6ldany a Yagyonkezel6t,
MNV Zrt-t illeti meg.

Szerz<id6s

pfldiny

az

2

A Felek a jelen Szerz6d6st elolvasiis 6s kcizcis drtelmezds utiin, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t j6vihagy6lag {rjik ala ds egyidejiileg minden oldaliit kdzjegyiikkel l6tjak el.
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Maryar Nemzeti Vagyonkezel6 Zdrtktiriien M{ikiid6 R6szv6nyt:irsasdg,
mint a tulajdonos Magyar Allam kepviseloje
Varyonkezel6sbe adri
kdpviseli:

-

MNV lyl##r#.Marj4i Gyula

Mihdlyfi L:iszki

ing6 6s ingatlan vagyon6rt
fele16s f6igazgat6

riltalanos vagyonelemekdrt
felel6s igazgat6

86nyavaryon-hasznosit6 Nonprofit Kiizhasznri Kft.
Vagronkeze16sbe vev6
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