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MEGÁLLAPODÁS 

Csapadékvíz Elvezető Rendszer átadásáról 

amely létrejött egyrészről a Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (lajstromszáma a 

Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásában: 1211-11, székhelye: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32., statisztikai 

számjele: 18129030-4110-915-01, adószáma: 18129030-2-41), amelynek képviseletében eljár a Biggeorge 

Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32., 

cégjegyzékszáma: 01-10-045316, statisztikai számjele: 13589288-6630-114-01, adószáma: 13589288-2-41, 

képviseli: Kutas Gábor és Buda Sándor), mint átadó (a továbbiakban: Átadó); 

másrészről Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (székhelye: 1113 Budapest, 

Bocskai út 39-41., adószáma: 15511001-2-43, statisztikai számjele: 11421601-000, képviseli: Dr. Hoffmann 

Tamás polgármester), mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő); 

együttes említésük esetén felek (a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott napon és helyen, az 

alábbi feltételekkel: 

I. ELŐZMÉNYEK 

1. Az Átadó kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonát képezik a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. 

Kerületi Hivatal (a továbbiakban: Ingatlanügyi Hatóság)  által Budapest XI. kerület belterületén 

1996/15, 1996/14, 1996/21 és 1996/23 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanok, továbbá 

korábban a tulajdonát képezte a Budapest XI. kerület 1996/12 helyrajzi szám alatt nyilvántartott 

ingatlan, mely idő közben értékesítésre került a szintén az Átadót képviselő alapkezelő által kezelt 

Biggeorge 7. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (lajstromszáma a Magyar Nemzeti Bank 

nyilvántartásában: 1222-17, székhelye: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., statisztikai számjele: 

18878260-4110-915-01, adószáma: 18878260-2-41) részére. Az Átadó, valamint a Biggeorge 7. 

Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap az előbbiekben felsorolt ingatlanokon saját beruházásukban 

megvalósítják a Sasad Liget Lakópark III-VII. ütemeit (a továbbiakban: Fejlesztés). 

2. Az Átadó a Fejlesztés közterületi csapadékvíz elvezetésének biztosítása érdekében elválasztott 

rendszerű csapadékvíz elvezető rendszert épített ki az Ingatlanügyi Hatóság által Budapest XI. kerület 

belterületén 1996/19, 1996/20, 1996/25 helyrajzi számok alatt nyilvántartott ingatlanokon (a 

továbbiakban: Csapadékvíz Elvezető Rendszer1), továbbá fog kiépíteni a Budapest XI. kerület 

belterületén 1996/24 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanon (a továbbiakban: Csapadékvíz 

Elvezető Rendszer2, a Csapadékvíz Elvezető Rendszer1 és Csapadékvíz Elvezető Rendszer2 a 

továbbiakban együtt: Csapadékvíz Elvezető Rendszer). 

3. A Felek rögzítik, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 16. § 

(5) bekezdés b) pontja) értelmében a helyi önkormányzatok feladata a település belterületén a (…) a 

csapadék- és egyéb vizek által okozott kártételek megelőzése - kül- és belterületi védőművek 

építésével - a védőművek fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása. 

4. A Felek rögzítik azt is, hogy az Átadó a Fejlesztés megvalósítása során kiépítette a Sasad Liget 

Lakópark közlekedésének biztosítása érdekében a vonatkozó szabályozási tervekben előírt közcélú és 

közforgalmi közlekedés céljára szolgáló utakat, melyek vonatkozásában az Átvevő és az Átadó 

jogelődje – a SASAD-LIGET Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság – a közöttük 2006. 

augusztus 15-én létrejött Szerződés és 2006. augusztus 15-én létrejött megállapodás alapján 

megállapodtak abban, hogy ezen utakat az Átadó az Átvevő tulajdonába adja, az Átvevő pedig azokat 

helyi lakó- és kiszolgáló út céljára lejegyzi, vagy ellenérték nélkül tulajdonba veszi. Az átadás-átvétel 

várható időpontja: 2018.05.10. 
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5. A Felek rögzítik, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 9. pontja alapján a 

Csapadékvíz Elvezető Rendszer a I.4. pont szerinti utak műtárgyának minősül. 

6. Az Átadó kijelenti, hogy a Csapadékvíz Elvezető Rendszer1, mint a fenti 4. pontban említett utak 

műtárgya a vonatkozó engedélyes tervek szerint került kiépítésre, azt a Csatornázási Művek 

műszakilag átvette, és a Csapadékvíz Elvezető Rendszer1 a kiépített úthálózattal együtt forgalomba 

helyezési engedélyt kapott. A vonatkozó dokumentumok a jelen megállapodás 1. számú mellékletét 

képezik. 

7. A fenti I.1.-1.5. pontban rögzítettekre tekintettel a Felek az alábbi megállapodást kötik: 

II. MEGÁLLAPODÁS 

8. A Felek rögzítik, hogy az Átadó kizárólagos tulajdonát képezi a jelen megállapodás 2. számú 

mellékletében részletezett Csapadékvíz Elvezető Rendszer1, illetve annak megépítését követően a 

tulajdonát fogja képezni a Csapadékvíz Elvezető Rendszer2. 

9. Az Átadó az Előzményekben részletezett jogszabályi rendelkezések és ott hivatkozott megállapodások 

alapján a Csapadékvíz Elvezető Rendszer tulajdonjogát átruházza az Átvevőre, melyet az Átvevő 

elfogad és a Csapadékvíz Elvezető Rendszert a tulajdonába veszi.  

10. A Felek megállapodnak, hogy az átruházás napja és egyben a birtokátruházás napja az alábbi II.10. 

pontban meghatározott átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának napja (a továbbiakban: Átadás Napja). 

Az Átadás Napjáig az Átadót, az Átadás napjától az Átvevőt illetik a Csapadékvíz Elvezető Rendszer 

tulajdonosának jogai, illetve terhelik a tulajdonos kötelezettségei, továbbá az Átadás Napjáig az Átadó, 

az Átadás napjától az Átvevő szedi azok hasznait, viseli az azokkal járó kárveszélyt. A Felek rögzítik, 

hogy a Csapadékvíz Elvezető Rendszert az Átvevő üzemelteti vagy adja üzemeltetésbe. A 

Csapadékvíz Elvezető Rendszer átadása két ütemben történik, a Csapadékvíz Elvezető Rendszer1 

átadása a jelen megállapodás aláírását követő 30 napon belül, a Csapadékvíz Elvezető Rendszer2 

átadása annak elkészültét követően várhatóan 2019.03.30. után esedékes, mely átadás tekintetében 

Átadó előteljesítésre jogosult. 

11. A Felek megállapodnak, hogy Átvevő a Csapadékvíz Elvezető Rendszert a jelen megállapodás 3. 

számú mellékletét képező átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján a jelen megállapodás 4. számú mellékletében 

részletezett műszaki tartalommal és értéken veszi át. Az Átadó kijelenti, hogy a könyveiben a 

Csapadékvíz Elvezető Rendszer1: 

a. befejezetlen beruházási állományban nyilvántartott értéke, a 4. számú melléklettel egyezően 13 329 

877,- Ft, azaz tizenhárommillió-háromszászhuszonkilencezer-nyolcszászhetvenhét forint; 

b. aktivált állományként nyilvántartott bruttó értéke, a 4. számú melléklettel egyezően 13 329 877,- Ft, 

azaz tizenhárommillió-háromszászhuszonkilencezer-nyolcszászhetvenhét forint; 

c. az Átadó tájékoztatja az Átvevőt, hogy a 2018. április [...]-ig elszámolt 0,- Ft, azaz 0 forint 

értékcsökkenés levonása mellett az átadás-átvételre kerülő Csapadékvíz Elvezető Rendszer1 nettó 

értéke 13 329 877,- Ft, azaz tizenhárommillió-háromszászhuszonkilencezer-nyolcszászhetvenhét 

forint, melynek az időközben elszámolt értékcsökkenés összegével aktualizált értékét a jelen 

megállapodás aláírásának napján a Felek a 4. számú mellékletben – a bruttó érték változatlanul 

hagyása mellett – rögzítik. 

A Felek megállapodnak, hogy a Csapadékvíz Elvezető Rendszer2 vonatkozásában a fenti adatokat a 

vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik. 

12. A Felek rögzítik, hogy a Csapadékvíz Elvezető Rendszer térítésmentes vagyonátruházása az általános 

forgalmi adó szempontjából termékértékesítésnek minősül, ezért a nettó érték után 27% általános 

forgalmi adót kell felszámítani és megfizetni. Az általános forgalmi adót az Átadó viseli. 
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13. Az Átadó kijelenti, hogy Átvevő felé az átadásra kerülő Csapadékvíz Elvezető Rendszerrel 

kapcsolatban az Átadás Napján semmilyen igénye, követelése nincs, és igényt, követelést a jövőben 

sem támaszt. Az Átadó kijelenti továbbá, hogy tudomása szerint az átadott Csapadékvíz Elvezető 

Rendszer az Átadás Napján per-, teher- és igénymentes, illetve harmadik személynek nincs olyan joga, 

mely az Átvevő tulajdonszerzését, tulajdonosi joggyakorlását korlátozná vagy akadályozná. 

14. Az Átadó kijelenti, hogy a Csapadékvíz Elvezető Rendszer létesítésével, műszaki paramétereivel, 

engedélyezésével és üzemeltetésével, és számviteli nyilvántartásával kapcsolatosan birtokában volt 

okiratokat és dokumentumokat az Átvevő részére az Átadás Napján az Átvevő rendelkezésére 

bocsátja. 

15. Az Átadó kijelenti, hogy a Csapadékvíz Elvezető Rendszerhez kapcsolódó garanciális jogait 

(szavatosság, jótállás, stb.) jelen megállapodás aláírásával Átvevőre átruházza és együttműködik az 

Átvevővel az esetleges jótállási, illetve szavatossági igények érvényesítése során. 

16. Az Átadó tudomásul veszi, hogy Átvevő az átvett a Csapadékvíz Elvezető Rendszert a jelen 

megállapodás alapján az Átadás Napjával aktiválja, mint aktivált vagyont a vagyonmérlegében 

megjeleníti. 

17. Az Átvevő tudomással bír arról, hogy a Csapadékvíz Elvezető Rendszer vízjogi üzemeltetési engedély-

köteles. Ezzel összefüggésben Átadó vállalja, hogy a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás során, 

annak teljes körű ügyintézése tekintetében az Átvevő képviseletében meghatalmazottként eljár. 

Átvevő vállalja, hogy a szükséges meghatalmazást jelen megállapodás aláírását követő 15 munkanapon 

belül kiadja Átadó részére. Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy a Csapadékvíz Elvezető Rendszer1 

vonatkozásában a meghatalmazás kézhezvételét követő 15 munkanapon belül, a Csapadékvíz 

Elvezető Rendszer2. vonatkozásában annak átvételét követő 15 munkanapon belül vízjogi 

üzemeltetési engedély iránti kérelmet nyújt be a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-

helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi hatósági Osztályára. A vízjogi üzemeltetési engedély a vízjogi 

engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2107 (XII.29.) BM rendeletben 

meghatározott tartalmú engedélyezési dokumentáció és mellékletek benyújtásával kérhető. A 

vonatkozó szakhatósági állásfoglalás a Csapadékvíz Elvezető Rendszer1 vonatkozásában a jelen 

megállapodás 5. számú mellékletét képezi.  

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

18. A Felek részéről kapcsolattartásra kijelölt személyek: 

a. az Átadó részéről: 

név: [...] 

beosztás: [...] 

postacím: [...] 

telefonszám: [...] 

b. az Átvevő részéről: 

név: Büki László 

beosztás: városgazdálkodási igazgató 

postacím: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. II. em. 202. 

telefonszám: +3613724513  

19. A Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodásban foglalt minden rájuk vonatkozó, illetve általuk közölt 

adat és tény a valóságnak megfelel. 
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20. A Felek a jelen megállapodásból eredő és az azzal kapcsolatos valamennyi vitás kérdést békés úton 

kísérelnek meg rendezni. 

21. Amennyiben a jelen megállapodás egyes rendelkezései teljesen vagy részben hatálytalanok, semmisek 

vagy megtámadhatóak lennének, az nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét, 

hatályosságát. A Felek jelen pont szerinti esetre kötelezettséget vállalnak a megállapodás I. fejezetében 

foglalt, szándékolt jogi cél elérésére alkalmas módosítására. 

22. A jelen megállapodás kizárólag írásban módosítható. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a 

jelen megállapodás vonatkozásában irányadó jogszabályok megváltoznak, jóhiszeműen eljárnak a 

megállapodás megfelelő módosítása érdekében. 

23. A jelen megállapodást a Felek az Átvevő [...] számú határozata alapján kötik meg. 

24. A jelen megállapodás az aláírásának napján lép hatályba. Jelen megállapodás négy darab számozott 

oldalból és négy darab mellékletből áll, melyek elválaszthatatlan részét képezik. 

25. Felek jelen megállapodás minden oldalát elolvasták, és mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt 

jóváhagyólag írták alá. 

Budapest, 2018. április [...]. 

 

 

……………………………………….. ……………………………………….. 

Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő 

Ingatlanbefektetési Alap 

Átadó 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata 

Átvevő 

képviseletében eljár a Biggeorge Alapkezelő 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Kutas Gábor és Buda Sándor az Igazgatóság tagjai 

képviseli: Dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Ellenjegyzem:               Pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
 
................................................................................. ............................................................. 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna         Soltész Erika 
jegyző                igazgató 

 


