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Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak
alapján írásbeli választ igénylő „Mi indokolja, hogy 4,6 milliárd forintért új ingatlanba
költözzön Magyarország Teheráni Nagykövetsége?” című, K/19310. számú írásbel i
kérdésére - Szijjártó Péter miniszter úr megbízásából - az alábbi tájékoztatást adom .

Az iráni viszonylatban az utóbbi években megnövekedett vízumforgalmat a jelenleg i
teheráni nagykövetségi épület már nem képes kiszolgálni . Ez indokolta új épület
vásárlását, amely egyben alkalmas teret biztosít nagyobb üzleti fórumok, találkozó k
és protokolláris események lebonyolítására is .

A Külgazdasági és Külügyminisztérium megvizsgálta a hosszú távú bérlés lehetőségét
és egyéb ingatlanok adottságait is . Tekintettel arra, hogy a jövőben a teheráni bérleti
díjak jelentős növekedésével számolunk, nem bizonyult gazdaságos opciónak a
hosszú távú bérleti konstrukció .

Az ingatlan vételára megközelítőleg 3 .238.000.000,- forint (ez az árfolyam alakulásátó l
függően változhat), az ezen felüli összegeket a nagykövetségi és konzulátusi funkció k
miatt szükséges átalakításokra, bútorozásra és a kapcsolódó eszközbeszerzésre ,
valamint a tranzakcióhoz szükséges szakértők díjazására (mérnökök, jogi képviselet) ,
valamint a tranzakció egyéb kiadásaira (tranzakciós költségek) fordíthatja a
Minisztérium, természetesen elszámolási kötelezettség mellett .

Budapest, 2018. január
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