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Tárgy: Javaslat  a  Magyar  Evezős
Szövetség  és  az  MTK  Evezős
Szakosztálya  közötti  használati
megállapodás  megkötéséhez  szükséges
tulajdonosi hozzájárulás megadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar  Evezős  Szövetség  (a  továbbiakban:  MESZ)  és  Budapest  Főváros  XX.  kerület
Pesterzsébet  Önkormányzata  között  2010.  május  7.  napján  bérleti  szerződés  jött  létre  a
Budapest XX. kerület,  Vízisport  u.  20-28.  szám alatti,  az ingatlannyilvántartásban 170021
hrsz alatt nyilvántartott ingatlanon található „Sirály” csónakházakra, valamint az azt övező
összesen  5044  nm  területre  vonatkozóan,  mely  bérleti  szerződést  a  Felek  ezt  követően
többször  módosították.  A bérleti  szerződést a Felek 30 év határozott  időtartamra kötötték
meg, a bérlő fizetési kötelezettségének rendszeresen eleget tesz.  

A szerződés 10.1. pontjában foglaltak szerint: 
„Bérbeadó ugyanakkor kijelenti, hogy a Bérlő, mint sportági szakszövetség céljaihoz,
feladataihoz  szorosan  nem  kapcsolódó  létesítmények  üzemeltetése,  hasznosítása
céljából a Bérlemény egyes részeinek harmadik személy részére történő használatba,
albérletbe adásához elvi hozzájárulását adja. 
A  Bérbeadó  konkrét  hozzájárulásának  beszerzése  céljából  a  Bérlő  köteles  a
használatra,  albérletbe adásra vonatkozó szerződéskötési  szándékáról – legalább a
harmadik  személyt  azonosító  adataival  együtt  megnevezve,  a  használat,  albérlet
tárgyát  térmértékben  és  a  Bérleményen  belüli  elhelyezkedését  a  vázrajz  másolati
példányán megjelölve,  az  albérletbe,  használatra adás időtartamát és annak célját
közölve  –  a  Bérbeadót  írásban  értesíteni.  Bérbeadó  a  Bérlő  írásbeli  értesítésének
kézhezvételét  követően,  soron  következő  Képviselő-testületi  ülésén  határoz a
hasznosításhoz történő hozzájárulásról,  mely határozatáról – annak meghozatalától
számított  8  (nyolc)  munkanapon  belül  –  köteles  írásban  értesíteni  a  Bérlőt.
Amennyiben a Bérbeadó a fentiek szerinti Bérlői értesítésre a kézhezvételt követő  45
(negyvenöt)  napon belül  nem nyilatkozik,  úgy  a  harmadik  személy  részére történő
használatba, albérletbe adáshoz való hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.

Szerződő felek megállapodnak, hogy Bérbeadó részéről a fentiek szerinti hozzájárulás
kizárólag abban az esetben tagadható meg, ha a használatra,  albérletre vonatkozó
használati, hasznosítási cél a jelen szerződés 3./ pontjában megjelölt céllal ellentétes,
továbbá ha a harmadik személynek olyan a Bérbeadó felé fennálló, jogszabály által
előírt, vagy jogerős hatósági, bírósági határozatban előírt kötelezettsége áll fenn, mely
kötelezettség teljesítésének a Bérbeadó erre irányuló írásbeli felszólítása ellenére nem
tett eleget. 

Szerződő felek megállapodnak, hogy a Bérlemény egyes részeinek harmadik személy
használatába, albérletébe adása esetén a „nemo plus iuris” elve érvényesül, tehát a
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Bérlő  harmadik  személyeknek  több  jogot,  mint  ami  a  jelen  szerződés  alapján  őt
megilleti  nem adhat,  s a jelen bérleti  szerződés bármely okból történő megszűnése,
megszüntetése megszünteti a harmadik személyekkel a Bérlő által kötött szerződéseket
is. 
A  Bérlő  által  harmadik  személyekkel  kötött  szerződések  fenti  megszűnése  esetén
Bérbeadó választása szerint jogosult a harmadik személyekkel a megszűnt szerződéssel
azonos, vagy a harmadik személlyel közös megegyezéssel módosított tartalommal új
szerződést  kötni,  vagy  a  megszűnt  szerződéshez  kapcsolódó  elszámolás  mellett  a
használat, albérlet tárgyát képező Bérlemény rész birtokának harmadik személy általi
Bérbeadó részére történő haladéktalan visszaadását követelni.
Szerződő  felek  megállapodnak,  hogy  ezen  kikötést  Bérlő  a  harmadik  személyekkel
kötendő szerződésekben kifejezetten szerepeltetni köteles.”

A  MESZ  2021.  december  8-án  elektronikus  úton  érkezett,  az  előterjesztés  1.  sz.
mellékleteként  csatolt  kérelmében  Önkormányzatunk  hozzájárulását  kérte  ahhoz,  hogy  az
előterjesztés 2. sz. mellékletét képező használati megállapodást megköthesse az MTK Evezős
Szakosztályával az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező vázrajzon csíkozással jelölt területre
vonatkozóan.  A  megküldött  használati  megállapodás  tervezete  a  módosított  bérleti
szerződésben foglaltaknak megfelel, a tervezett hasznosítási cél a módosított bérleti szerződés
3./ pontjában meghatározottaknak megfelel,  a használó a használati  megállapodás hatályba
lépését követően a területet sportcélra kívánja hasznosítani, így a hozzájárulás megadása nem
tagadható meg. 

Fentiekre  tekintettel  kérem  a  T.  Képviselő-testületet  a  határozati  javaslatban  foglaltak
megvitatására és a döntés meghozatalára. 

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

I. hozzájárul  ahhoz,  hogy a 170021.  hrsz.  alatt  nyilvántartott,  természetben Bp.  XX.
Vízisport  u.  20-28. szám alatti  ingatlanon a határozat mellékletét  képező vázrajzon
csíkozással jelölt területet a Magyar Evezős Szövetség, mint a terület bérlője az MTK
Evezős  Szakosztálya  használatába  adja  azzal  a  feltétellel,  hogy  az  MTK  Evezős
Szakosztálya írásos nyilatkozattal kijelenti,  hogy az általuk tervezett beruházás nem
érinti  a  Duna-sétány  tervezett  nyomvonalát  és  vállalja,  hogy  a  Duna-sétány
kialakításához hozzájárul, azt nem akadályozza és a sétány megnyitásához szükséges
intézkedéseket határidőben megteszi.

II. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozat  végrehajtása  érdekében  a  szükséges
intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 2022. január 31.
Felelős: Szabados Ákos polgármester

Tárgyalja: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
      Gazdasági Bizottság
      Sport Bizottság

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.
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Előterjesztést készítette: Kernné dr. Kulcsár Dóra városgazdálkodási osztályvezető

Budapest, 2021. december 21.

Szabados Ákos
  polgármester

Szignálom: ……………………….
Nemes László alpolgármester

Melléklet: 
1. sz: MESZ hozzájárulást kérő levele
2. sz: Használati megállapodás tervezete 
3. sz.: vázrajz
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XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata  
Szabados Ákos  
Polgármester Úr  
Részére  
  
1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.  
  
Tárgy: Terület használati megállapodás   
  
 
Tisztelt Polgármester Úr!  
 
Ezúton kérjük, hozzájárulását a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 
tulajdonában álló, a Budapest XX. belterület 170021 hrsz. alatt jegyzett, természetben Budapest 
XX., Vízisport u. 20-28. szám alatti ingatlan, Magyar Evezős Szövetség által bérelt területének, a 
mellékelt vázrajzon megjelölt terület MTK Evezős Szakosztálya részére történő használatba 
adásához. 
A MESZ Elnöksége 2021/146 (10.21) sz. elnökségi határozatában döntött a használatba adás elvi 
támogatásáról.  
 
A tervezett terület használati szerződést mellékeljük. 
 
Jelen kérelmünket postai úton is megküldjük.  
 
  
Mielőbbi pozitív válasza reményében,                                                 
 
 
Tisztelettel 
 
 
Pignitzky Borbála s.k. 
főtitkár 
 
 

 








