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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budapest-Csepel Önkormányzata képviseletében eljáró Budapest-Csepel Önkormányzata 
Vagyonkezelő és Vagyonhasznosító Kft. (eladó), valamint Posgay György (vevő) 2005. 06. 
03-án adásvételi szerződést kötött a Bp. XXI. ker. Csillag utcai 200609/4 hrsz-ú, 910 m2 
alapterületű beépítetlen telekingatlan értékesítésével kapcsolatban. Az eladó az adásvételi 
szerződésben szavatolta az adásvétel tárgyát képező ingatlan per-, igény- és tehermentességét.  
A 200609/4 hrsz-ú ingatlan 11.900.000,- Ft + ÁFA áron cserélt gazdát. (2. számú melléklet.) 
 
Budapest-Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete a 391/2005.(IX.20.) Kt. 
határozatával úgy döntött, hogy a (200609/5) helyrajzi számú 382 m2 térmértékű közterületet, 
valamint a (200609/3) helyrajzi számú közterületből 800 m2 térmértékű területet a forgalom 
képtelen vagyon köréből, közterület besorolásból a forgalomképes vagyoni körbe, beépítetlen 
építési területté minősíti át és engedélyezi elidegenítését a 200609/4 hrsz-ú ingatlan 
tulajdonosa (Posgay György) részére. 
Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Költségvetési és 
Közbeszerzési Bizottsága úgy döntött, hogy a hozzájárul a (200609/5) hrsz-ú ingatlan teljes 
területének, valamint a (200609/3) hrsz-ú ingatlan 800 m2 területű részének a 200609/4 hrsz-ú 
ingatlan tulajdonosa részére történő elidegenítéséhez 13.700.000,- Ft vételáron. 
 
Budapest-Csepel Önkormányzata képviseletében eljáró Budapest-Csepel Önkormányzata 
Vagyonkezelő és Vagyonhasznosító Kft. (eladó), valamint Posgay György (vevő) 2006.01.19-
án adásvételi szerződést kötött a Bp. XXI. ker. Csillag utcai 200609/3 hrsz-ú 2671 m2 
alapterületű telekingatlanból 800 m2 telek ingatlanrészt, valamint 200609/5 hrsz-ú 382 m2 
alapterületű beépítetlen telekingatlan értékesítésével kapcsolatban. Az eladó az adásvételi 
szerződés 12. pontjában szavatolta az adásvétel tárgyát képező ingatlanok per-, igény- és 
tehermentességét.  
A 200609/3 hrsz-ú ingatlan elidegenített telekrésze és 200209/5 hrsz-ú ingatlan 13.700.000,-
Ft+ ÁFA áron cserélt gazdát. (3. számú melléklet.) 
 
A 200609/3, 200609/4 és 200609/5 helyrajzi számú ingatlanok T-76110 térképtári számú 
változási vázrajz szerinti telekszabályozása (telekegyesítése) során megállapítást nyert, hogy 
az ingatlanok K-i oldalhatáránál egy 1950-ben épített 200 mm átmérőjű, azbesztcement 
víznyomócső található, melynek ténye az ingatlanok tulajdoni lapjaira nem lett bejegyezve. A 
vízvezeték létére utaló jelzés, műtárgy vagy szerelvény az ingatlanokon nem látható. 
 
A Fővárosi Vízművek Zrt. Mérnökszolgálati Osztálya a 192078,MSZO-1616/06 iktatószámú 
2006. 07. 20-án kelt levelében arról tájékoztatta a telekalakítási engedélyezési eljárást 
lefolytató Budapest-Csepel Önkormányzata POHI Városépítési Irodáját, hogy az ingatlanok 
telekalakítása, valamint beépítése a vízvezeték közterületre helyezésével, vagy az 
ingatlanokra vonatkozó vezeték szolgalmi jog bejegyzéssel valósítható meg. Egyben 
tájékozatta az engedélyezőt, hogy a szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatban a Fővárosi 
Vízművek Zrt. Jogi Csoportját kell megkeresni. 
Az értékesítést lefolytató Budapest-Csepel Önkormányzata Vagyonkezelő és 
Vagyonhasznosító Kft. a Fővárosi Vízművek Zrt. jelen nyilatkozatáról a vevőt 2006. 08. 22-
én tájékoztatta. 
 
Az ingatlanok vízvezeték szolgalomból adódó értékcsökkenésének tisztázására Budapest-
Csepel Önkormányzata Vagyonkezelő és Vagyonhasznosító Kft. értékbecslést készítetett, 
mely a három ingatlan együttes értékcsökkenését 3.271.200,- Ft-ban határozta meg. 

 



 

A vízvezeték közterültre történő kiváltására (a vagyonkezelő által) bekért költségbecslés 
(2006. december havi árszinten) 8.800.000 – Ft + ÁFA kiváltási árat határozott meg. 
 
A szolgalmi jogos rendezést támogató tisztségviselői döntés alapján Budapest-Csepel 
Önkormányzata képviseletében eljáró Budapest-Csepel Önkormányzata Vagyonkezelő és 
Vagyonhasznosító Kft. (eladó), valamint Posgay György (vevő) 2007. 04. 10-én adásvételi 
szerződést módosító szerződést kötött, melyben a felek a 200609/3 hrsz-ú ingatlan 800 m2 
területű ingatlanrészén, 200609/4 és 200609/5 hrsz-ú ingatlanokon áthaladó vízvezeték 
közmű miatti értékcsökkenést 3.271.000,- Ft-ban határozták meg. 
Az adásvételi szerződést módosító szerződés 4. pontjában az eladó kötelezettséget vállalt arra, 
hogy a fenti értékcsökkenést, mint vételártöbbletet a szerződés aláírását követő 8 banki napon 
belül a vevő bankszámlájára átutalással visszatéríti. (4. számú melléklet.) 
 
A Posgay György megbízásából készített építési tervdokumentációra a Fővárosi Vízművek 
Zrt. 2007. 04. 26-án elvi nyilatkozatot adott ki, melyben jelezte, hogy a Szabadság u-i 
NA200-as vízvezeték egy szakasza magánterültre kerül, mely vezetékszakaszt közterületre ki 
kell váltani.  
Posgay György 2007. 05. 08-án íródott levelében tájékoztatott, hogy a Csillag u-i ingatlanjaira 
vonatkozó (2007. 01. 17 után készítetett) építési engedélyezési tervdokumentációt a 
Városépítési Irodához 2007. 03. 23-án benyújtotta. Véleménye szerint, utalva a vízművek 
2007. 04. 26-i elvi nyilatkozatára beruházása csak a vízvezeték kiváltásával valósítható meg, 
mely számára 10.000.000,.Ft-ot meghaladó többletköltséget jelent. Jelezte, hogy az adásvételi 
szerződés részéről történő fenntartása csak abban az esetben képzelhető el, ha a vételár 
további csökkentésére kerülne sor.   
 
Az előbbiek figyelembevétele miatt az értékcsökkenés (vételártöbblet) kifizetése nem történt 
meg. 
 
A Fővárosi Vízművek Zrt. Jogi Csoportja által (a 2007. 04. 10-én megkötött adásvételi 
szerződést módosító szerződés alapján) készített vezetékszolgalmi jogról szóló megállapodás 
tervezetet a vevő (Posgay György) 2007. 06. 01-én megkapta.  
 
Posgay György a 2007. 06. 18-án íródott levelében jelezte, hogy a vízvezeték-kiváltást nem 
kívánja az eladó helyett finanszírozni, a vételártöbblet sem lett neki átutalva. A vevő 
felszólította az önkormányzatot, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlanok 
tehermentesítését 90 napon belül hajtsa végre. A vevő ugyancsak igényt tartott egy olyan 
nyilatkozatra, melyben az eladó az eddig keletkezett és az építkezés további elhúzódásával 
kapcsolatban még keletkező kárait – összegszerű egyeztetés után – megtéríti. Továbbá jelezte, 
hogy az előbb említettek maradéktalan teljesedésének elmaradása esetén el fog állni a 
szerződésektől és a teljes kára megtérítését fogja követelni. 
 
Budapest-Csepel Önkormányzata Vagyonkezelő és Vagyonhasznosító Kft. az 
1/727/7/2007/107 ügyiratszámú, 2007. 06. 26-án kelt, Posgay Györgynek írt levelében jelezte, 
hogy a többletkárigény véleménye szerint nem jogos, vízművekkel történt egyeztetések 
alapján az ügy szolgalmi jogos rendezésére lehetőség van. Kérte a vevőt a 2007. 04. 10-én 
kötött megállapodás megvalósulásának támogatására. 
 
Posgay György a 2007. 07. 04-i levelében fenntartotta korábbi levelében írottakat és 
elzárkózott a probléma szolgalmi jogos rendezésétől. 
 

 



 

További egyeztetések sikertelensége okán a vevő megküldte az adásvételi szerződések 
felbontásáról szóló szerződésmintáit és a felbontás pénzügyi elszámolásmintáját (5. számú 
melléklet). A vevő elszámolásmintája tartalmazza a két adásvételi szerződés vételárait 
kamatokkal az ezek után (a vevő által) kifizetett illetéket, építési engedély illetékét, a 
tervezési költségeket kamatokkal. A vevő a felbontás végösszegét 51.026.596,-Ft -ban jelölte 
meg. 
 
A vevő elszámolását nem tartom jogosnak, az alábbiak szerint: 
- a vevőnek csak a Ptk 232.§ -ban meghatározott 1-szeres jegybanki alapkamat jár, (nem az 
általa kért 2-szeres jegybaki alapkamat,) 
- az elszámolásban szereplő illeték (APEH-től történő) visszaigénylésére a befizető, azaz a 
vevő jogosult, így azt az elszámolásban szerepeltetni nem lehet, 
- mivel az építési engedélyezési terv elkészítetését a vevő 2007. 01. 17-e után, az 
ingatlanokon áthaladó vízvezeték létének tudtában (2006. 06. 28.), a szolgalmi jogos rendezés 
ismeretében kezdte meg, a szolgalmi jogos rendezésre alkalmatlan terv árának kérését nem 
tartom jogosnak. 
 
Mivel az adásvételi szerződések felbontása (a fentiek alapján) nem kerülhető el, ezért 
javaslom a Képviselő-testületnek, hogy döntésével a Csevak Zrt. által elkészített adásvételi 
szerződés felbontásáról szóló szerződés tervezeteket (1/A. és 1/B. számú mellékleteket) 
fogadja el, és biztosítsa az ehhez szükséges pénzügyi keretet. 
 
Az adásvételi szerződések felbontása esetén lehetőség van a visszakapott ingatlanok - 
telekegyesítés és a vízműveket megillető szolgalmi jog bejegyzését követően - értékesítésére, 
vagy a már egyesített ingatlanok ingatlanfejlesztés keretében történő hasznosítására. E 
hasznosítások az elszámolásban szereplő összeg megtérülését is eredményezhetik. 
 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy amennyiben a testület nem támogatja jelen 
előterjesztésemet, illetve a vevő nem fogadja el a számára biztosított elszámolás mértékét és 
módját, úgy a vevő polgári peres eljárásban érvényesítheti igényeit. 
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és elfogadását.  
 
Budapest, 2007. november 15. 
 
 
                                                                                                 Tóth Mihály 
                                                                                                 polgármester 
 
 
Mellékletek: 
1/A. számú melléklet: A 2005. 06. 03-án megkötött adásvételi szerződés felbontásáról szóló 

szerződésminta. 
1/B. számú melléklet: A 2005. 06. 03-án megkötött adásvételi szerződés felbontásáról szóló 

szerződésminta. 
2. számú melléklet: 2005. 06. 03-án megkötött adásvételi szerződés. 
3. számú melléklet: 2006. 01. 19-én megkötött adásvételi szerződés. 
4. számú melléklet: 2007. 04. 10-én megkötött adásvételi szerződést módosító szerződés. 
5. számú melléklet: A vevő által megküldött elszámolásminta. 
 

 



 

Határozati javaslatok : 
 
1. 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
felhatalmazza a Polgármestert a Budapest XXI. ker. Csillag utcai 200609/3, 200609/4 
és 200609/5 ingatlanok értékesítésével kapcsolatban 2005. 06. 03-án és 2006. 01. 19-
én megkötött adásvételi szerződések felbontására. 

 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
                 végrehajtásra: 2007. december 10. 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
              végrehajtásra: Szenteczky János vezérigazgató 
                                     CSEVAK Zrt. 
 

      A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű támogató szavazat szükséges. 
 
2. 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Budapest XXI. ker. Csillag utcai 200609/3, 200609/4 és 200609/5 ingatlanok 
értékesítésével kapcsolatos 2005. 06. 03-án és 2006. 01. 19-én megkötött adásvételi 
szerződések felbontásához a költségvetési hiány terhére biztosítja a 31.315.000,- Ft 
ingatlan vételárat, a 290.000,- Ft vevő által igazoltan lerótt építéshatósági 
engedélyezési illetéket, valamint az adásvételi szerződések aláírásától az adásvételi 
szerződés felbontásáról szóló szerződések kifizetéséig (2007. 12. 15-ig) az ingatlanok 
vételárára számított 4.862.378,-Ft Ptk. 232.§-a szerinti kamatot, összesen 36.467.378,- 
Ft-ot. 

 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
                 végrehajtásra: 2007. december 15. 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
              végrehajtásra: Szenteczky János vezérigazgató 
                                     CSEVAK Zrt. 
 

      A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges. 
 
 
 
 

 





 

3.4. Az eladó vállalja, hogy a 3.2 pontban szereplő elszámolási összeget 2007. 12. 15-ig a 
vevő  ….. Bank Zrt-nél vezetett …………….. számú bankszámlaszámára megfizeti. 
 
3.5. A szerződő felek ezzel egyidejűleg kijelentik, hogy a felbontott szerződésből eredően – 
figyelemmel a 3.2. pont szerinti elszámolásra – egymással szemben semminemű egyéb 
követelésük nincs. 
 
4. Jelen szerződés alapján a vevő kéri az APEH Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóságát, hogy a részére kiszabott illetéket az Itv. 79.§(1) bekezdésében foglaltakra 
tekintettel visszatéríteni szíveskedjen. 
 
5. Felek jelen adásvételi szerződést felbontó szerződés elkészítésére, ellenjegyzésére és a 
földhivatali ügyintézésre meghatalmazzák a ……………. Ügyvédi Irodát/Ügyvédet (képv.: 
Dr. …………. Ügyvéd, ……………). A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen 
szerződéssel kapcsolatban felmerülő költségeket közösen viselik. 
 
6. Jelen adásvételi szerződés felbontásában nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 
Polgári Törvénykönyv szabályai érvényesek. 
 
7. A szerződő felek jelen szerződést elolvasás és megértés után, annak értelmezésével és a 
szándékuk szerződésbeli teljes kifejezésével, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 7 (hét) 
egymással megegyező példányban helybenhagyólag aláírják, az eladót 3 példány, a vevőt 1 
példány illeti meg, míg 2 példány a földhivatali eljárás célját szolgálja, 1 példány az ügyvédi 
irodában marad. 
 
Kelt: Budapest, 2007. ... 
 
 

……………….. 

Posgay György 

…………………….. 

Tóth Mihály polgármester 
Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata 
 

…………………….. 

Dr. Szeles Gábor jegyző 
Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata 
 Ellenjegyzem:  
 
……………………………. 

 ügyvéd/jogtanácsos 
 
 

 





 

3.3. Jelen szerződés aláírását követően a vevő az eladó birtokába - birtokbaadási jegyzőkönyv 
mellet - visszaadja a 3.1. pontban szereplő ingatlant. 
 
3.4. Az eladó vállalja, hogy a 3.2 pontban szereplő elszámolási összeget 2007. 12. 15-ig a 
vevő  ….. Bank Zrt-nél vezetett …………….. számú bankszámlaszámára megfizeti. 
 
3.5. A szerződő felek ezzel egyidejűleg kijelentik, hogy a felbontott szerződésből eredően – 
figyelemmel a 3.2. pont szerinti elszámolásra – egymással szemben semminemű egyéb 
követelésük nincs. 
 
4. Jelen szerződés alapján a vevő kéri az APEH Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóságát, hogy a részére kiszabott illetéket az Itv. 79.§(1) bekezdésében foglaltakra 
tekintettel visszatéríteni szíveskedjen. 
 
5. Felek jelen adásvételi szerződést felbontó szerződés elkészítésére, ellenjegyzésére és a 
földhivatali ügyintézésre meghatalmazzák a ……………. Ügyvédi Irodát/Ügyvédet (képv.: 
Dr. …………. Ügyvéd, ……………). A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen 
szerződéssel kapcsolatban felmerülő költségeket közösen viselik. 
 
6. Jelen adásvételi szerződés felbontásában nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 
Polgári Törvénykönyv szabályai érvényesek. 
 
7. A szerződő felek jelen szerződést elolvasás és megértés után, annak értelmezésével és a 
szándékuk szerződésbeli teljes kifejezésével, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 7 (hét) 
egymással megegyező példányban helybenhagyólag aláírják, az eladót 3 példány, a vevőt 1 
példány illeti meg, míg 2 példány a földhivatali eljárás célját szolgálja, 1 példány az ügyvédi 
irodában marad. 
 
Kelt: Budapest, 2007. ... 
 
 

……………….. 

Posgay György 

…………………….. 

Tóth Mihály polgármester 
Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata 
 

…………………….. 

Dr. Szeles Gábor jegyző 
Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata 
 Ellenjegyzem:  
 
……………………………. 

 ügyvéd/jogtanácsos 
 
 

 
 

 





 

 
 

 



 

 
 
 
 

 





 

 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 





 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 



 

5. számú melléklet 

 



 

 
1. Az előterjesztés egyeztetve: Kernné dr. Kulcsár Dóra jogi ügyintézővel 
      Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 
 Javasolt módosítások az előterjesztésbe beépítésre kerültek. 
 
Budapest, 2007. 11. 15. 
 
                                                                                    Kernné dr. Kulcsár Dóra 
                                                                                             jogi ügyintéző 
 
2. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné Városgazdálkodási Ágazatvezető 
      Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 
 Javasolt módosítások az előterjesztésbe beépítésre kerültek. 
 
Budapest, 2007. 11. 15. 
 
                                                                                          Halmos Istvánné 
                                                                              Városgazdálkodási Ágazatvezető 
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