
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 1.§-a, az         
államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 97.§-a, valamint Újbuda Önkormányzata         
tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 33/2012. (VI.6.) XI.ÖK          
rendelet 19. §-a alapján a követelések az analitikus nyilvántartásban felülvizsgálatra kerülnek. 
  
A behajthatatlan követelések rendezése az alábbi jogszabályi előírások alapján történhet: 
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet szerint:        
„Behajthatatlan követelés 
a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (4) bekezdés 10.                
pont a)-g) alpontja szerinti követelés azzal az eltéréssel, hogy nem tekinthető           
behajthatatlannak a követelés, ha a végrehajtás közvetlenül nem vezetett eredményre és a            
végrehajtást szüneteltetik.” 
  
 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint behajthatatlan követelés:  
„az a követelés, 
a) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a               
követelést csak részben fedezi (amennyiben a végrehajtás közvetlenül nem vezetett          
eredményre és a végrehajtást szüneteltetik, az óvatosság elvéből következően a          
behajthatatlanság - nemleges foglalási jegyzőkönyv alapján - vélelmezhető), 
b) amelyet a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok           
adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett, 
c) amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet, 
d) amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási          
javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet, 
e) amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a fizetési meghagyásos          
eljárással, a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan          
behajtható összegével (a fizetési meghagyásos eljárás, a végrehajtás veszteséget eredményez          
vagy növeli a veszteséget), amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem               
található és a felkutatása „igazoltan” nem járt eredménnyel, 
f) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet, 
g) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.” 
  
Az alábbi behajthatatlan követelés a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata           
tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 33/2012. (VI.6.) XI.ÖK          
rendelet 19. § (1) bekezdés f) pontja alapján, mint bíróság előtt nem érvényesíthető követelés              
kerülhet törlésre. 
  
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése            
alapján a behajthatatlan követelés leírása nem minősül a követelés elengedésének. 
  



Követelés, amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet: 
  
A Budapest XI. ker. Bártfai utca 52/B szám alatti, 3492/2. hrsz.-ú telekingatlan Budapest             
Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonát képezte. Az Önkormányzat és az           
Uniker-Coop Kft. között 2005. május 23. napján 15 éves időtartamú bérleti szerződés jött             
létre. A telekingatlanon a Kft. létrehozta az Újbuda Sportcentrum felépítményi ingatlant,           
amelyen ingyenes földhasználati jog illette meg. 
  
A Kft. a beruházást saját forrásból és a CIB Bank Zrt.-től felvett hitelből valósította meg. Az                
Önkormányzat, a Kft. és a CIB Bank Zrt. közokiratba foglalt együttműködési szerződést            
kötött 2007. márciusában a beruházás finanszírozásának elősegítésére. 
  
Az Önkormányzat garanciát vállalt a Kft. CIB Bank Zrt.-től felvett akkor           
176.000.000,-Ft-nak megfelelő CHF alapú hitelének visszafizetésére. A Kft. nemfizetése         
okán a bank felmondta a szerződést, és egyben értesítette az Önkormányzatot, hogy követeli a              
garancia alapján az akkor fennálló tartozás kb. 231.000.000,-Ft összeget, és késedelmi           
kamatainak megfizetését (954.515,85 CHF): 
·         lejárt tőke: 843.840,01 CHF 
·         lejárt tőkére felszámolt késedelmi kamattartozás: 103.070,18 CHF 
·         lejárt ügyleti kamattartozás: 6.960,43 CHF 
·         lejárt ügyleti kamattartozásra felszámított késedelmi kamat: 645,23 CHF. 
  
Az Önkormányzat a CIB Bank Zrt.-nek a Kft. felé fennálló követelését 120.000.000,-Ft            
összegen 2013. augusztus 5. napján kelt engedményezési szerződéssel megvásárolta, így a           
követelésnek jogosultjává vált annak minden biztosítékával együtt. 
  
Az Önkormányzat felszólította a Kft.-t a teljesítésre, azonban az eredményre nem vezetett.            
Ennek következtében 2014. évben kérte a közjegyzői végrehajtási záradék kibocsátását, majd           
a végrehajtási eljárás során a felépítményi ingatlan árverés útján történő értékesítését a            
Gazdasági Bizottság döntése alapján. Az Önkormányzat 2015. szeptember 2. napján          
árverésen 112.500.000,-Ft összegért a tartozás beszámításával megvásárolta az ingatlant. 
  
A cég 2016. május 18. napján kényszertörlés, majd 2017. március 11. napján felszámolás alá              
került, amelynek következtében a bíróság a végrehajtási eljárást megszüntette a csődeljárásról           
és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 38. § (1) bekezdése alapján. A               
felszámoló a követelést nyilvántartásba vette. 
Bejelentésre került továbbá a felszámolási eljárásban: 

● 2.061.468,- Ft fapótlási díjtartozás a 2012. november 6. napján kelt          
KS-100199-2012/680 sorszámú számla alapján, 

● 656.993,-Ft csatornadíj-tartozás a 2014. június 6. napján kelt 458/2014. sorszámú          
számla alapján és 



● 391.716,-Ft vízdíjtartozás a 2014. június 16. napján kelt KS-100199-2014/1391         
sorszámú számla alapján. 

  
A Fővárosi Törvényszék 2019. június 7. napján kelt 7.Fpk.4534/2016/26. számú végzéssel az            
adós céggel szembeni felszámolási eljárást egyszerűsített módon befejezte és az adóst           
megszüntette, tekintettel arra, hogy mind az iratok, mind az adósi vagyon hiánya miatt az              
eljárás az általános szabályok szerint lebonyolíthatatlan. 
  
A fentiekre tekintettel az adós céget a bíróság megszűntnek nyilvánította, a cégjegyzékből a             
cég törlésre került. A követelés behajthatatlan. 
  
Az Önkormányzatnak az adós céggel szemben: 

● 106.602.613,-Ft összegű engedményezés útján fennálló, szerződésből eredő       
követelése, 

● 656.993,-Ft csatornadíj, 
● 391.716,-Ft vízdíj és 
● 2.061.468,- Ft fapótlási díj követelése áll fenn. 

  
A Vagyonrendelet 19. § (3) bekezdés b) pontja alapján 25 millió forint értékhatár felett a               
Gazdasági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület jogosult döntést hozni. 
  
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a követelés nyilvántartásból való           
törlése ügyében döntését meghozni szíveskedjen. 
  
Budapest, 2019. december 10. 
  

 Tisztelettel  
  

                                                                                                          dr. László Imre  
  
 


