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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzat Képviselö-testiiletének

2022. október 11-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/11599-3/2022. Tárgy: Javaslat a Dunavarsány belterület 2084/26 hrsz-ú
ingatlan elbirtoklására vonatkozó kérelem megtárgyalására

Tisztelt Képviselő-testület!

Lang Miklós, 2336 Dunavarsány, Szabadság utoa 12. szám alatti lakos (képviseli
megliatalmazással: dr. Bóna Balázs ügyvéd, 2336 Dunavarsány, Habitat u. 10-12. ) 2022. szeptember
23-án ajelen elöterjesztés 1. számú melléklete szermti kérelmet nyújtotta be a Képviselö-testülethez.
A kérelem szerint a Dunavarsány belteriilet 2084/26 hrsz-ú ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) 1/1
arányú tiilajdonosa Dunavarsány Város Onkormányzata. Az Ingatlan a Dunavarsány 2084/9 hrsz-ú
ingatlan megosztásából alakult ki, miután Kérelmező édesapja, néhai Lang Miklós által képviselt és
időközben megszűnt LAVA Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, mint vevö,
(székhely: 2336 Dunavarsány, Petöfí Itp. 7. ) 1994-ben kötött adásvételi szerzödést (a továbbiakban:
szerzödés) az Onkormányzattal, mmt eladóval a Dunavarsány 2084/9 hrsz-ú ingatlan 250 nm
alapterilletű részére.

A szerzödés megkötése és a telekalakítás megtörténte ellenére vevö tulajdonjogának bejegyzése
ismeretlen okból elmaradt. Az Ingatlan tulajdoni lapja III. részének 2. pontja tanúsága szerint vevö
tulajdonjogának bejegyzése iránti kérelem elutasításra keriilt. Az elutasítás oka lehetett fonnális,
adminisztratív ok is, amely a szerzödés érvényességét vagy hatályát nem érinti. Vevö 2001-ben
végelszámolást követöen megszűnt.

Kérelmezö az Ingatlant a szerzödés megkötése óta, azaz 28 éve szakadatlanul használja, ezen
idÖtartam alatt azt Eladó semmilyen módon nem használta, nem gondozta, nem bírtokolta az Ingatlant,
nem rendelkezett felette, nem szólította fel Kérelmezöt ésjogelödjeit az Ingatlan birtokának átadására.

A Polgári Törvénykönyvröl szóló 2013. évi V. törvény 5:44. § (1) bekezdése szerint
"elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot ingatlan esetén tizenÖt, ingó dolog
esetén tíz éven át sajátjaként szakadatlanul birtokolja". Az 5:46. § alapján "az új birtokos saját
elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthatja azt az időt, amely jogelődjének bírtoklása idején már
elbirtoklási ídőnek minősült. "

Fent lefrtak alapján Kérelmező azt kéri a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy megállapodással
rögzítse Kérelmező elbirtoklással történt tulajdonszerzését az Ingatlan felett, hogy azt az ingatlan-
nyílvántartásba bejegyeztesse.

Kérelmező álláspontja szerint, miután Vevö a vételárat Eladónak megfizette, az elbirtoklás nem
okoz anyagi hátrányt Eladónak, ellenben, ameimyiben Eladó az Ingatlan iránt igényt nyújtana be, az
erkölcsileg aggályos lépéstjelentene, valamint Eladójogalap nélküli gazdagodásához vezetne.
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A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak
megtárgyalására, és a döntés meghozatalára.

Határozati "avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) elismeri, hogy Lang Miklós, 2336 Dunavarsány, Szabadság utca 12. szám alatti lakos a

Dunavarsány 2084/26 hrsz szám alatt felvett ingatían 1/1 arányú hányadának
tulajdonjogát elbirtoklás útján megszerezte,

b) felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés
mellékletét képező "Megállapodás ingatlan elbirtoklásának elismeréséröl" elnevezésű
polgári jogi szerződés aláfrására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

VAGY

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) nem ismeri el, hogy Lang Miklós, 2336 Dunavarsány, Szabadság utca 12. szám alatti lakos

(továbbiakban: Kérelmező) a Dunavarsány 2084/26 hrsz szám alatt felvett ingatlan 1/1
arányú hányadának tulaj'donjogát elbirtoklás útján megszerezte,

b) nem köt megállapodásf a Kérelmezővel, és tudomásul veszi, hogy Kérelmező bírósági úton
érvényesíthetí elbirtoklással kapcsolatos igényét.

Határidö: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozat elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készitette: dr. Nagy Csilla igazgatási elöadó

Melléklet: Kérelem és mellékletei

Dunavarsány, 2022. október 6.

polgá
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<8> DR. BÖNABALÁZS
Ogyvéd
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üwársanyVStgsÖBkonnányzáta
233S Bunavarsány, Kossuth, Lajos utca 18.

::1

tárgy: Kérelem elbirtoklás elismerése iránt

Tisztelt Képviselő-testület!
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Lang Miklós (születési neve: Lang Miklós; édesanyja neve: Micheller Róza; születési hely, idő; Budapest,
1978, június 5. ; lakclm: 2336 Dunavarsány, Szabadság utea 12.) K/1 sz. alatt csatolf meghatalmazás alapján
eljáró jogi képviselöjeként az alábbiak szerint fordulok a t. Képviselő-testOlethez.

A K12 sz, alatt mellékelt tulajdoni lap tanúsága szerint a Pest Megyei Kormányhivatal nyilvántartásában
Dunavarsány belterület 2084/26 hrsz alatt fslvett ingatlan (továbbiakban: 'lngatlan') 1/1 arányú
tulajdonosaként Dunavarsány Város Önkormányzata keriilt bejegyzésre. A tulajdoni lap III. rész 1. pontja
szerint az Ingatlan a Dunavarsány belterület 2084/9 hrsz alatt felvett terülef megosztásából alakult ki.

Az Ogyfetem édesapja, néhai Lang Miklós által képviselt és időközben megszunt LÁVA Szállftási,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 2336 Dunavarsány, Petöfi lakótalep 7.) a K/3 sz.
alatt csatolt adásvételi szerződés tanúsága szerint 1994. szeptember 14, napján adásvételi szerződést
(továbbiakban: "Adésvételi SzerzOdés') kötött a 'Dunavafsányi önkormányzattar a Dunavarsány belteriilet
2084/9 hrez alatt felvett ingatlan egy 250 m2 alapteriiletű részére.

Az Adásvételi Szerzodés tanúsága szerint a LÁVA Bt. a vételárát megfaette, az Ingatlant pedig birtokba vette.
Az Adásvételi SzerzBdés 5. pontja szerint a foldhivatall bejegyzésre a telekegyesltést követfien terölhet sor.
Az Adásvételi Szerződés megkötése, (eljesitése és a telekalakltás átvezetése ellenére a LAVA Gt.
tulajdonjogának faejegyzése - ismeretlen okból - elmaradt. Az Ingatlan tulajdoni lapja III, részének 2, ponlja
tanúsága szerint a LÁVA Bt. tulajdonjogának bej'egyzése Iránti kérelem elutasftásra kerűlt, amely bizonyítja,
hogy az Adásvételi Szerzodés az Ingatlanra vonatkozott. Rögzlteni kívánjuk, hogy a főldhivatali bejegyzés
elutasltásának kiilönboző okai lehetnek, köztük számos olyan formális vagy adminisztrativ ok is (pl. eljárási
illeték megfizetésének elmaradása, aláirási címpéldány hiánya, cég- vagy egyéb adat ellrás stb.), amely a
szerződés érvényességél vagy hatályát nem értnti.

A K/4 sz. alatt csalolt cégkivonat szerint a LÁVA Bt. 2001. oktöber 9. napjának hatályával, végelszámolást
követoen megszűnt.

Ügyfetem képvisetetében nyilatkozunk, hogy az Ingatlant az Adásveteli Szerzodés megkőtése óta, azaz 28,
éve szakadatlanul sajátjukkénf használják. Az Ingaflant jelenleg Ugyfelem használja sajágaként, azaz ő
gondoskodik a terulet tisztán- és rendbentartásáről. Az elmúlt közel 3 évb'zedben a t. Ontonnányzaf semmilyen
módon nem használta vagy birtokolta az Ingatlant, azt nem gondozta, azzal nem rendelkezett és nem is
szólitotla fel Ügyfetemet vagyjogelődjeit az Ingatlan birtokának átadására.

A Polgari Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tönény (továbbiakban: 'Ptk.") 5:44. § (1) bekezdése szerint

'Elbirtoklés útjSn megszerzi a dolog lulajdonjogát, aki a dolgot ingatlan esetén tizenöt, ingó dolog esetén tlz
ét/en at sajatjakent szakadaflanul birtokolja."

Dr. Bóna Balázs ugyvéd
2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12.
+3620/942 0507, info@bonaugyved. hu
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<a> DR. BONABALÁZS
ügyvéd

APtk. 5:46, §alapján

'Az új blrtokos sajat elbirtoklSsónak idejéhez hozzészamllhatja azí az időt, amely jogelödjének birtoklésa
idején már elbirtoklési időnek minSsQtt'

Határozott álláspontunk szerint a fentiek alapján megállapltható, hogy Ugyfelem az Ingatlan tulajdonjogát
elbirtoklással megszerezte. E körben rögzltjiik, hogy a mellékeltAdásvételi Szerződés az elbirtoklással történo
tuladonszerzéssBÍkapcsolatban annyi relevanciával blr, hogy az igazolja azt, hogy a t. Önkormányzat az
Ingaflan birtokát átadta, tovabbá magyarazatot ad arra is, hogy a t. Önkormányzat miért^nBm gyakorolta
turajdonosi jogait az Ingatlan vonatkozásában Fontos hangsúlyozni továbbá, hogy a vételár megfizstésére
tekintettel az elbirtoklás nem okoz anyagi hátrányt az Önkormányzatnak, sőt az Ingatlan iránti igény az
Adásvételi Szerzödés fényében nemcsak eikölcsileg lenne aggályos, de jogalap nélküli gazdagodást is
eredményezne az Öntormányzat oláalán.

Rögzíteni klvánjuk, hogy a Legfelsobb Biróság a K/5 sz alatt mellékeltés EBH2006. 1551. számon publikalt
döntésében kimondta, hogy 'Bbirtokléssal tortént tulajdonszeizés ürgyéban lófíejött megállapodas alapján
sz elbirtoklo tulajdonjoga az ingaflan-nyilvóntartasba bejegyezhetS' Erre tekintettel, amennyiben a t.
Önkormányzat azelbirtoklást nem vitatj'a, akkor egy megállapodással - amelynek töltségeit Ugyfelem teljes
mértékben fedezi - a tulajdonszerzés a birósági közremOködése nélkül bejegyezhetö az ingadan-
nyilvántartásba,

Fentiekre tekintettel kéijük a t. KépviselS-testuletet, hogy Ügyfelem elbirtoklással történő tulajdonszerzését
elismerni és a K/6 sz. alatt mellékelt megéllapodás tervezettel lényegében megegyezo tartalmú megállapodás
aláírását jóváhagyni szlveskedjenek.

Pozitív döntésüket kérve és remélve maradok tisztelettel:

Dunavarsány, 2022. szeptember23.

Dr. Bóna Balázs
ügyvéd
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Dr. Bóna.Balázs ügyvéd
2336 Dunavarsány, Habitat utea 10-12,
+36 20/942 0507, info@bonaugyved. hu



<8> DR. BÖNABALÁZS
ügyvéd
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MEGHATALMAZÁS

Alullrott Lang Miklős (szütetési neve: Lang Miklós; édesanyj'a neve; Micheller Roza; születési hefy, idő:
Budapest, 1978, június 5. ; lakcfm: 2336 Dunavarsány, Szabadság ufca 12.) ezennel meghatalmazom dr. Bóna
Balázs ügyvédet (2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12. ), hogy helyettem és nevemben a Pest Megyei
Kormányhivatal által Dunavarsány belterület 2084/26 hrsz alatt felvett ingatlan elbirtoklásával kapcsolatban,
az ingatlan ingatlan-nyitvántartás szerinti tulajdonosával és harmadik személyekkel szemben, továbbá minden
illetékes hatóság és blróság előtt (ideértve az esetleges rendes és rendkivüli jogorvoslati és végrehajtási
eljarásokat) teljesjogkörben eljárjon, igyminden szükséges szóbeli, Irásbeli vagyetektronikusjognyilatkozatot
megtegyen.

Jelen meghatalmazás visszavonásig énrényes. Kétség esetén a meghatalmazás kiteijesztfien értelmezendő,
hogy az befoltse rendeltetését.

Dunavarsány, 2022. szeptember 16.

Lang Miklós
meghatalmazó

A meghatalmazást elfogadom.

Dunavarsány, 2022. szepfember 16.
/' o

i^ Dr. Bóna Balázs
ügyvéd

^>

Dr. Bóna Balázs űgyvéd
2336 Dunavarsány, Habltatutca 10-12.
+36 20/942 0507, info@bonaugyved. hu
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kötteíet. t alulirott neion egyréasról s. Itoaver. sányi_önkormanyzrt
^3.y,. ""Ddnavaratoy7"Kos8Uth L. u. 18. ^), aint^ladö, másrészról LAVA
B^""(2336. ~ ODiav&rsáriy, Petofi Itp. ^7., adószéffi:
mínt'vevö kfizött az slBbbi feltételeU'.el:

l. / A toavars&iyi Onkorfflényzat, elad \. °lmaYar3án^6, "^l^d^;^'^il'/ wjTván^iTott "208v9r", hí'B^:, ^SíT""1 lla^.^2 ^"sS61
25u~ m2 teriUetet J.elelAiegészitéskent , a "-^-;^:,m'sz;noz.
^&toÍTO "s~~'. ~. '. '. '.. 3.6.. /19S4. 83. Képviselö-Testületl hatírozat
al&pá&n.

2., A teriilet, vételára ^n-öleiAént 1. 400^ Vt^^^_ _ ^ ^
" A 'vaaSrolt, ter'ület vétel&ra, - eitoeh megfeleléen - 3'I.VW . - fc,,

az&s kilencvenhé-tezeriiuBZ forlnt.

3., Vevo & vételárat jelen szerzBáéa aláirésával egyidejfileg eladő
kezéhez egyösszegbe.n kifiseti.

4. /fi t.eriUet teleláiegésaUésként _kerül_ ^ ÍSÍ^. ^. ^lirss^u
'" Tngatlanhoz. Ezen terilletre a Képviseló-Testulét három éves

beépitésl tilaliuat. rendel el.
EE'E'""k8vet6en~ lince nen épithetó, cet^ ^sik 6la^zással
medlékéEűÍet7 féEzer /áll&ttartás, ternénytárolás; ^esetleg. iiem
környszetszennyezó iparl tevétenység, ill. nübely céljára.

5., Teleldiönyvi bejegyaésre az Onkorniánysat, mindan t°Yábbi-.
"/ hozza"jTruÍasa -nelkiH, a telekegyeslLést kSvet&en, a végleges

sserzödés meelíötése irtán kenilhet sor.

6., Vsvo a sserzodés iLegkötéssel egyidejülée lép ass inFatl&ii birtokaba
visell armak tei-hét élvezl hassnat.

7., A" &tirá3Bal kapcac-latoB k&ltségek vevót terhelik.

Esen szerzóáést szerz&dó felek. mint. akaratukkal nináenton egyézot.
alulirott tanuk jelenlétében irt&Is alá.

Dtmavarsány, 1994. szei.te.mber 14.
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MEGÁLLAPODÁS INGATLAN ELBIRTOKLÁSÁNAK ELISMERÉSÉRŐL

amely létrejött egyrészről

Dunavarsány Város Onkormányzata (székhely: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.; törzsszám:
730875; adószám: 15730875213; képviseli: Geiigőné Varga Tünde polgármester), mint tulajdonos (a
továbbiakban: 'Tulajdonof),

másrészről

Lang Miklós (sziiletési név: Lang Miklós; anyja neve: Mlcheller Róza; szülstési hely, id6: Budapest, 1978.
június 5. ; személyi azonositó j'el: 1-780605-6359; adóazonositó jel: 8406974834; magyar állampolgár) 2336
Dunavarsány, Szabadság utea 12. szám alatti lakos, mint elbirtokló (a továbbiakban: 'EhlitoMo")

(Tulajdonos és Elbirtokló a továbbiakban együttesen: 'Féf, illetve "FeteA") kozött az alullrott napon és helyen,
az alábbi feltétetekkel:

1. ELŐZMÉNYEK

1. 1. Felek rögzifik, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal nyllvántartásában a Dunavarsány belterülef
2084/26 hrsz alatt felvett ingatlan (továbbiakban: 'lngatlarí') 1 /1 arányü tulajdonosaként a Tulajdonos
van bejegyezve.

1.2. Fslek rőgzftik, hogy a Tulajdonos, mint eladó és az Elbirtokló édesapj'a által képviselt LÁVA Szállítási,
Kereskedelmi és SzolgSltató Betéti Táreaság (szekhely: 2336 Dúnavarsány, Petőfi lakótelep 7. ),
mint vevő kozött 1994. szeptember 14, napjan adásvételi szerződés jött létre. E szerzödés alapján az
Ingatlan birtoka átmházásra, a vételárpedig megfcetésre keriilt. Mindazonáltal, ismeretlen okból a
LÁVA Bt tulajdonjoga nem keriilt bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. Felek rögzitik, hogy a LAVA
Bt. jogutód 2001. évben jogutód nélkul megszűnt.

1. 3. Tekintettel arra, hogy a Felek egyező álláspontja szerit az Ingatlan 1994. évtől kezdve szakadatlanul
az Elbirtokló családjának birtokában és használatában van, Felek az elblrtoklás útján történo
tulajdonszei7és ingaflan-nyilvántartási átvezetése érdekében az alábbi megállapodást kotik
egymással

2. MEGÁLLAPODÁS

2. 1. Felek egyezően megállapitj'ák és elismerik, hogy az Elbirtokló - a Po/gári TSrvénykönyvről szóló 2013.
évi V. iorvény (továbbiakban: 'Ptk") 5:46. § rendelkezésének figyetembevételével - az Ingatlan 1/1
arányú hányatíának tulajdonjogát a Ptk. 5:44. § (1) bekezdése alapján, elbirtoklás útján msgszerezte.

2. 2. Tekintettel arra, hogy az Ingatlan per-, teher- és igénymentes, továbbá mentes bármilyen szélj'egytöl,
a Felek megállapltjak, hogy az elbirtoklás harmadik személy jogos énJekét nem sérti.

2.3, Tekintettel arra, hogy a fenti 1, 2 pont szerinti adásvételi szerződés alapj'án az Ingatlan vételárát a
Tulajdonos átvette, a Felek megállapftják, hogy a jelen megállapodás a Tulajdonos számára nem okoz
anyagi hátrányt vagy egyéb érdeksérelmet.

2.4. Mivel az Ingaflan jelenleg is az Elbirtokló birtokában áll, az Ingatlan birtokátruházására nem kerűl sor.

2. 5, Felek rögzítik, hogy az Ingatlannal, annak használatával, és a jelen megállapodással kapcsolatban
egymással szemben semmilyen további igényük és követelésük nem ál; fenn, és azt ajövőben sem
terjesztenek elő (joglemondás).

DunavarsányVáros Önkormányzata
tulajdonos

Lang Miklós

dblrtokB
Dr. Bőna Balázs

elfsnjegyzö ügyvéd

SzanyiK
Kiemelés

SzanyiK
Kiemelés



3. BEJEGYZÉSIENGEDÉLY

3. 1. Felek rögzltlk, hogy az EBH2006. 1551. számon publikált döntés atapján az elbirtoklás alapján történö
lulajdonszerzés a tulajdonos és az elblrtokló kőzötB megállapodás és a tulajdonos bejegyzési
engedélye alapj'án bejegyezhetö az ingatlan-nyilvántartásba,

3.2. Tula'donos a'elen me álla dásaláírásávalfeltétlenésvisszavonhatatlanhozzá'árulásátad'
ahhoz ho aPestMe ei Kormán hivatal n'lvántartásában Dunavareán belterület 2084/26
hrsz alatt felvett in atlan tula'don'o a 'elbírtoklas" 'o címen az Elbirtokló "avára az in atlan-
nvilvántartásba bejegyzésre kerüllon. eavideifllea a Tulaidonos tulaidonioaának torlésével.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

4.1. Felsk vállalják, hogy a jelen megállapodás alálrását követoen a megállapodáS teljesftése érdekében
egymással teljes mértékig együttműködnek.

4.2. Tulajdonos kijelenti, hogy a magyar jogszabályok alapján miiködfi .tBfepulési önkormányzat, amely
képviseletében Gergőné VargaiTünde polgármestsr és Dr. S'zilágyi Akos Andpr jegyzö, mint
ellenjegyző jogosultak eljámi. Tulajdonos kijelenti továbbá, hogya jelen msgállapodásmegkötésére
Dunavareány Város Öntormányzatának képviselfi-testulete'által O sz. aláttmeghozott KT hatérozat
alapján kerűl sor. Elbirtokló kijelenti, hogy cselekvőképes, nagykort magyar állampolgár, magyarul
beszél és ért, valamlntjogügyleti képessége nem esik koriatozás alá

4.3. Felek megbizása alapján j'elen megállapodást dr. Béna Balázs ügyvéá (Székhely: 2336 Dunavarsány,
Habitat utca 10-12.) szerkesztette és jegYezI ellen. A Felek a jeten megállapodás aláirásával
megblzzák és meghatalmazzák az eljáre ügyvédet, hogy a j'elen me'gállapodást benyüjtsa a Pest
Megyei Komrónyhivafalhoz, valamint a tulajdonjog bejegyase során öket a Pest Megyei
Kormányhh/atal előtt teljes jogkörrel tópyiselj'e. Jelen meghatalmazás kiterjed a jelen
megállapodáshoz kapcsolódóan, az illeték kiszabásához szükséges nyilatkozat kiállítására és
benyújtására is. Ellenjegyző ügyvéd a jeten megállapO Elás ellenjegyzésével a fenti megblzást és

meghatalmazást kjfejezeUén. elfogadja.

4.4. Jelen megállapodás kapcsan felmetplő vsgyonszerzési illeték, ingatlan-nyilvántartási igazgatási
szolgáltatási dfj, valamintj'elen megállapodáshoz kapcsolódó költségek és azeljáró űgyvéd munkadi)'a
az Elbirtoklót terheli.

4.5. Felek kijelenfik, hogy ellenj'egyző ugyvéd az ugylettel kapcsolatos tájékoztatást megadta, fgy a Felek
a j'elen megállapodást tényvázlatnak Is tekintik,

4.6. A jelen megállapodás aláírásával a Felek tudomásul veszik az ellenjegyző ugyvéd által a
szeméíyazonosság ellenőrzésének céljáról, módjáról és tartalmáról, az ügyvédi közremuködés
megtagadásának kötelezettségéről, valamint a megismert adatok kezelésére vonatkozó szabályokról
adott tájékoztatást és hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az ellenjegyző űgyvéd azonosltó
okmányaikról másolatol készítsen, valamint azonosltó okmányaikat és személyes adataikat
elektronikus úton ellenőrizze, személyes adataikat egyéb módon kezelje. Ezen tájékoztatást követően
a Felsk és képviseloik személyes adataikat közokirattal (személyi igazolvány és lakclmkártya)
igazolták, amelyek alapján az ellenjegyző ügyvéd azonoslfásukat elvégezte.

Dunavareány Város önkorrnányzsta
tulajdonos

Ling Mlklis
elbiitotíó

Dr. BónaBalázs

ellenjegyzö ügyvéd



4.7. A jeten megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók.

A jelen megállapodast a Felek ótolvasás és értelmezésf követoen, mlnt akaratukkal egyezöt irtak alé.

Kelt: Dunavarsány, [*] napján:

Dunavarsány Város Onkományzata
tulajdonos

Gergoné Varga Tünde Dr. Szilágyi Akos Andor
polgánnester jegyzö

Lang Miklós
vev6

Készitettem és ellenjegyzem Dunavarsányon, [*] napján:

Dr. Bőna Balázs ügyvéd
székhely: 2336 Dunavarsány, Habitatutca 10-12.
KASZ: 36057871
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IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIDM
CÉOINFCUIMÁCIÓS ÉS AZELEKTRONKUS CÉOEUÁRASBAN
KOZREMŰKÖDÖ SZOLGÁLAT

Tárolt Cégkivonat
A Cg. 13-06-016969 cégfegyzékszámú I-AVA Szíllltásl, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasig "végelszámolás alatt'
(2336 Dunavarsány, Petőfi lakőtelep 7.) cég 2022. szeptember 16. napján hatályos adatal a következők:

I. Cégformától független adatok
1. Aftalános adatok

Céa|egyzékszám:13-06-016969
Cégforma: Betétí társaság

Bejegyezve: 1994/04/28
Törléshatálya: 2001/10/09
Törlés módja: végelszámolás

Készült: 2022/09/1615:21:19. A szolgiltatott adatok a klbocsátás htöpontjában megegyeznek a cégnyilvántartó rendszer
adataivaJ,

Microsec zrt.

1/1 2022. 09, 16. 15:21



EBH2006. 1551. - ELbírtoMással történt tulajdonszeraés tárgyában létrejétt
megáUapodás alapjín az elbirtoldó tulajdonjoga az ingatían^nyUvántartásba bejegyezhe

1. oldal

EBH2006. 1551.

EUurtoklássaI tőrtént
tulajdonszerzés tárgyában

létrejött megállapodás alapján
az eLbirtokló tulajdonjoga az

ingatlan-nyilvántartásba
bejegyezhető [1959. évi FV.
törvény 116. §, 121. §; 1997.

évi CXLI. törvény].

A felperes 393 hrsz.-á ingaüanra
tulajdonjogának elbirtoklás címén
történő bejegyzésétkérte.

Kérelméhez elbirtoklási
megállapodést csatolt, amelyben a volt
tulajdonos hozzájárulását adta ahhoz,
hogy az ingatíanra a tulajdoiyog az
elbirtokló javára bejegyzésre kerüljön.

A körzeti földhivatal határozatával a
felperes kérelmét elutasította.

A feUebbezés folytán eljárt alperes az
elsőfokú határozatot helybenhagyta.

A felperes keresetében a földhivatali
határozatok hatályon kívül helyezését
kérte.

A megyei bíróság jogerős ítéletében
az alperes határozatát - az elsőfokú
földhivataU határozatra kiterjedően -
hatályon kívül helyezte, és az elsó'fokú
fölcUiivataIt új eyárás lefolytatására
kötelezte.

Az ítélet mdokolása szerint az 1959.
évi IV. törvény (a továbbiakíian: Ptlt.)
121. §-ának (1) bekezdése, 116. §-ának
(1) bekezdése, valamint az ingatlan-
nyüvántartásról szóló 1997. évi CXLI,
törvény (a továbbiakban Inytv. ) 39. §-
ának (3) bekezdése, valamint 51. §-ának
(1) bekezdése alapján megallapítható,
hogy a földhivatal jogszabálysértően
járt el, amikor a felperes bejegyzési
kérehnét elutasította; a felperes ugyanis
elbirtoklással a tulajdonjogot ingatlan-
nyilvántartáson kívül megszerezhette,
és igényt tarthat arra, hogy az íngatlan-
nyilvántartásban feltüntetett tulajdonos
bejegyzésre alkalmas okiratot áIUtson
ki, amelynek alapján az elbirtokló
tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyezhető.

A felperes által csatolt elbirtoklási

megállapodás tekintetében tartalml
hiányosság nem áU fenn, az nem
nyilvánvalóaa érvénytelea, ezért a
földhivatal nem utasfthatta volna el a
bejegyzési kerelmet arra való
hiyatkozással, hogy elbirtoklás jogcünén
tulajdonjog bejegyzésére csak" bírói
ítélet alapján kerülhet sor.

Az elrendelt megismételt eljárásra a
bíróság azt az iránymutatást adta, hogy
meg keU vizsffálm: a benyújtott
kérelem, valamint a csatolt okirat
megfelel-e az Inytv. által előírt alaki
követelményeknek. Amennyiben igen, a
bejegyzési kérelem teljésítése ~ nem
tagadható meg.

A jogerős^ítelet ellen az alperes
teijesztett elő felülvizsgalatí kérelmet,
amelyben annák hatályon kívül
helyezését, és a kereset "elutasftását
kérte; sérelmezte továhbá a felperesnek
megítélt perköltség magas ősszegét

Alláspontjaszerint az Inytv. 32. §-a (1)
bekezdésének f) pontjából a Ptk. 205. §
ából, 112. 5-ábőL Í17. §-ának (2)
bekezdéséből, metve 121. g-ából az a
következtetes vonható le, hogy az
mgaüan-nyilvantartási bejegyzés
alapjául csak szenődés "szolgálhat,
mlutan az elbirtoklás a sajátjakéntí
birtoldás tényevel töryény ~ erejénél
fogva következik be, arra vonatkozóan
ilyen megáUapodás nem köthető.
Elbirtoklás jogcímén tehát a felperes
tulajdonjoga nem ^egyezhető be az
ingatían-nyilvántartásba. Ezt az
értelmezést tamaszfg'a alá az Inytv. 26. §
a (2) és (4) bekezdésének, 3.- §-a (2)
bekezdésének, 29. §-ának és 32. §-ának
a rendelkezése is, ex lege
tylajdonszerzést kizárólag a bírósag
áüapíthat meg.

Kifogásolta továbbá, hogy a jogerős
ítélet ellentmondásos,' ~ 'mert
elblrtoklásra vonatkozó megállapodást
érvényesen nem lehet kötni, ezert az
ahhoz kapcsplódo bejegyzési engedély
is nyilvánvalóan érvénytelen.

Utalt arra, hogy amennyiben az
énntettek megáUapodása álapján a
tulcydoiijpg eLbirtoMás jogcímén
bejegyezhető lenne, azzal kijátszható a
termőföldről szoló 1994. évi LV. törvény
6. §-a szerinti belföldi jogi személyek
vonatkozásában fennáUő szerzési
tílalom is.



EBH2006, 1551. - ElbirtoJdással törtéat tulajdonszerzés tárgyában létrejött Jogtár
inegállapodás alapján az elMrtokló tulajdonjoga az in.gatlaa-nyllvántartásba bejegyezhe

2. oldal

A felperes eüenkérelmében a jogerős
ítélet hatályában való fenntartását
kérte.

Hangsúlyozta, hogy az Inytv. által
használt "okü-at", továbbá a
"megállapodás" és "szerződés"
egymással nem szinonim fogalmak.
ÁIlftotta, hogy a megállapodás csupán a
szerződés egylk eleme, a bejegyzés
alapjáid szolgáló okirat nem csak
szerződés lehet.

ÁUáspontía szermt ugyanazok a
szabályok vonafkoznak az íngaüan-
nyflvántartáson kívüli tulajdonszerzés
földhivatali bejegyzésére, nrint a
tulEydonjog átruházását tartalmazá
szerződésre.

Az 1952. évi III. törvény (a
továbbialcban: Pp.) 1. §-ára utalással
kifejtette, hogy amennyiben a felek
közott níncs jogvita, annak hiányában a
jogugylet tárgyában a bü-óság nem
hozhat döntést; ezért az elbirtoklás
jogcímén történő tulajdonszerzés
bejegyzésének elrendelésére sem
kizárőlag a bíróságjogosult.

Hangsülyozta, hogy a szerződések
érvénytelenségénels: jogintézménye a
perbeli esetben nem alkahnazható; az
alperes a Pfk. 116. §-át índokolatíanul
szűkítően értelmezi.

Hivatkozott továhbá an-a, hogy az
általa csatolt megállapodás a
bejegyzéshez szukséges lcellékekkel
rendelkezik.

A felülvizsgálati kérelem nem alapos.
A Ptk. 121. §-ának (1) bekezdése

szerint eürirtoklás útján megszerzi a
dolog tulajdonjogát, aki a dolgot
sajátjaként 10 éven át szakadatlanul
birtokolja.

A PK 6. áüásfoglalásában foglaltak
szerint az elbírtoklás eredeti
tulajdonszerzés-mód. amely nem csak
jogcímet ad a tulajdonjoEr
megszerzésére, hanem a
törvényszerűeii befejezett elbirtoklás
ténye tulajdonjogot létesft az elbirtokló
Javara.

Ingatlarmak eUrirtoMás útján történő
megszerzéséhez nincs szükség a
tulajdonjognak az ingatlan-
nyilvántartásba (telekkönyvbe) történő
bejegyzésére, mert a tulajdonjog
megszerzése az ingaüan-
nyüvántartáson (telekkönyvön) kívül

bekovetkezik.
Az A) tulqjdonos igényt tarthat arra,

hogy az ingatlan-nyUvántartásban
(telekkönyvben) feltüntetett volt
tulajdonos adjon a részére az elbirtoklás
útján szerzett tulajdoiyogának az
ingaüan-nyilvántartásba (teleldíönyvbe)
bejegyzésre alkalmas okiratot; flletőleg,
hogy tulajdoiyogát a bü-óságnak az
elblrtoMást megáüapító ítélete alapján
jegyezzék be az mgaflan
nyilvántartásba.

A PK 6. állásfoglalás tehát maga is
utal arra az eljárási lehetoségre, íiogy
az elbirtoklás bejegyzése a volt
tulajdonos által kiállított, bejegyzésre
alkalmas okirat alapján történhet meg.

Ennelc megfelelően mondta ki a
Legfelsőbb Bíróság esetí döntésében,
hogy az ingatlan-nyilvántartási
jogszabálypk nem tesznek kulönbséget
a bejegyzés alapjául szolgáló okü-atoli:
tekmtetében a tulqjdoiyog
megszerzésének jogcímei szeriní, ezért
az elbirtoklással történt tulajdonszerzés
esetén a tulajdoiyog bejegyzésének
teljes bizonyító erejű magánokirat
alapján is helye van. Az ingaüan
nyüvántartás szabályaiból sem
következik, hogy elbutoldással szerzett
tulajdonjog bejegyzésére csak jogerős
bírósági ítélet alapján keriiUietné sor
(Kfv. VI. 37. 546/2001/4. ). Az Inytv. 26. §
ának (4) bekezdése is utal a bejegyzés
alapjául szolgáló jognyilatkozatra.

A kifejtettekre figyelemmel a megyei
bírőság helyes jogi áUáspontra
helyezkedett, amikor a földhivatali
hatarozatokat jogszabálysértőnek
találta, és hatályon kívül helyezte.

A felülvizsgálati kéreleinben
előadottakkal összefüggésben a
Legfelsőbb Bíróság kieineli, hogy nincs
jelentősége aanak a lehetőségnéfc, hogy
a bejegyzés teljesítése adott esetben a
jogszabályok kijátszását
eredményezheti.

Ha a bejegyzési kérelem etbírálása
során a fölcthivatal azt állapítja meg,
hogy a bejegyzés alapjául szolgáló
otírat alaki vagy tartalmi szempontbó]
nem nyílvánvalóan érvénytelen, iUetve
megfelel az Inytv. -ben előírt alaki
feltételeknek, az elbirtoklással
megszerzett tulajdonjog ingatlan
nyilvántartásba történő bejegyzését



EBH2006. 1551. . HMrtoMással tortént tidajdonszerzés tárgyában létrejött Tootá)
megállapodás alapján az elbirtoldó tulajdonjoga az tngatlan-nyilvántartasjba bejegyezhe

3. oldal

teljesítenie keU.
A lafejtettekre figyelemmel a

Legfelsőbb Bíroság a jogerős ftéletet a
Fp. 275. §-ának (3) bekezdése alapján
hatályábm fenntartotta. (Legf. Bír. 'Kfv.
IV. 37. 204/2006.)

(Meqjelent; Legfelsőbb Bíróság
Határozatainak Hivatalos Gvuiteméi
2006/2.)



NYILATKOZAT

Alulirott Lang Miklós (szűletési neve: Lang Miklós; édesanyja neve: Micheller Róza; szűletési hely, idő:
Budapest, 1978. jűnius 5. ; lahclm: 2336 Dunavarsény, Szabadság utca 12. ) buntelöjogi felelősségem
tudatában kijetentem, hogy a Dunavarsány belterület 2084/26 hrsz alatt felvett ingaflant 2002. j'anuár 1. óta
sajatomként, szakadatlanul birtoklom, használom és rendben fartom. Birtoklásomat sem az ingatlan ingatlan-
nyilróntartás szerinti tulajdonosa, sem pedig harmadik személy nem szakitotta vagy akadályozfa meg, az
ingatlan birtokának átadására felszólitást nem kaptam.

Fentiekre tekintsttel az ingatlan tulajdonjogáfelbirtoklas útján megszereztem,

Dunavarsány, 2022. szeptember 23. / ... ('.
' v í. {{

1. ng Miklós

Alulirott tanúk, kij'etenfjűk, hogy a nyilafkozattevő és a nyilatliozatlal érintett ingatlan tekintetében telj'es
mértékben függetlenek, érdektelenek és elfogulatlanok vagyunk, toi/ábbá, hogy a nyilatkozattevo a fenC
nyilatkozatot minden befolyástól mentesen, fenti helyen és időben, egyűttes jelenlétünkben irta alá.
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