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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A HUNGAROLADA Kft. levélben fordult Tóth Mihály polgármester úrhoz, 
hogy a 209924 hrsz-ú – tulajdonában álló 15.000 m2 térmértékű – 
telekingatlanát a rajta lévő felépítményekkel elidegeníteni szándékozik, s kéri, 
hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata nyilatkozzon kíván-e élni 
elővásárlási jogával. 
 
Az ügy áttekinthetősége érdekében az alábbi előzményekről tájékoztatom a T. 
Képviselő Testületet. 
 
A területen korábban a MERKUR Személygépkocsi Értékesítő Vállalat üzemelt, 
majd az Auto-Diszkont Kft., s végül 1994-ben a HUNGAROLADA Kft. 
szerzett tulajdonjogot 15.000 m2-nek megfelelő tulajdoni hányadra. 
 
A 209924 hrsz-ú telekingatlan teljes területe 30.483 m2. Ebből 15.483 m2 
önkormányzati tulajdon, tehát az önkormányzattal a HUNGAROLADA Kft. 
közös tulajdonban van. 
A 209924 hrsz-ú ingatlanon belül fekszik a 209925 hrsz-ú magántulajdonú 4 
lakásos társasház a hozzá tartozó telekkel, amelynek közterületi kapcsolata 
nincs.  
Az ingatlant érinti a majdani Kőrvasút sor menti körút kialakítása, amely a déli 
oldalon 7.589 m2-rel csonkítja az eredeti területet. 
A területre vonatkozó szabályozási terv ezt figyelembe veszi, s ez a majdan 
kisajátítandó terület kizárólag a HUNGAROLADA által jelenleg használt 
területet és az azon fekvő műtárgyakat érinti. 
 
A HUNGAROLADA Kft. tulajdonosai a tulajdonukat értékesíteni kívánják 
immár évek óta.  
Ehhez azonban arra van szükség, hogy a tuladoni hányaduknak megfelelő telek 
kialakuljon és megosztára kerüljön. 
Erre vonatkozóan több megoldási javaslat született. Volt amelyet a 
magántulajdonú 209925 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai csak jelentős kártalanítás 
esetén (120 millió Ft igény) fogadták volna el, volt amelynél a Közlekedési 
Felügyelet a telekalakításhoz nem járult hozzá. 
Végül kialakult egy olyan megoldás, amely az érintettek érdekét nem sérti. 
(Lásd: mellékelt térrajz) 
Ezen idő alatt a HUNGAROLADA több potenciális vevője visszalépett a 
rendezetlen viszonyok miatt, az eddig türelmes tulajdonos az önkhibáján kívül 
kialakult helyezet miatt kára megtérítésének kezdeményezését fontolgatja. 
 
 
 



Legutóbbi Polgármester Úrhoz intézett felhívásában a cég tájékoztatott arról, 
hogy az Euroleasing Rt. tett 280.000.000.-Ft + ÁFA vételi ajánlatot a kialakítás 
alatt álló önálló ingatlanra (Lásd: mellékelt levelél), s mivel a megosztás még 
nem történt meg az Önkormányzat elővásárlási joggal rendelkezik. 
Az elővásárlási jog gyakorlását nem javasolom, mert a területen jelentős 
értékkel bíró ipari, szolgáltatási tervékenység ellátására alkalmas épület és egyéb 
építmény, műtárgy van. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az elővásárlási jogról történő lemondást 
határozatával erősítse meg. 
 
 
Budapest, 2007. március 5. 
 
 

Tóth Mihály 
polgármester 



 
 
Határozati javaslat: 
 
 
1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a HUNGAROLADA Kft. tulajdonában álló 209924 hrsz-ú 
15.000 m2 térmértékű ingatlanrész tekintetében elővásárlási jogával nem 
él. 
 
Felelős:  Tóth Mihály  

    polgármester 
 
Határidő: 
- elfogadásra: azonnal 
- végrehajtásra: azonnal 

 
A határozat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű szavazata szükséges. 

 
2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a HUNGAROLADA Kft. tulajdonában álló 209924 hrsz-ú 
15.000 m2 térmértékű ingatlanrész tekintetében elővásárlási jogával él. 
 
Felelős:  Tóth Mihály  

    polgármester 
 
Határidő: 
- elfogadásra: azonnal 
- végrehajtásra: azonnal 

 
A határozat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű szavazata szükséges. 
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