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2018. évi	 törvény

a Budapesten megrendezendő Hungarian Open ATP World Tour tenisztorn a

megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről

Az Országgyűlés a gazdaság és a turizmus élénkítése, a sport- és szabadidős szolgáltatások

színvonalának emelése, valamint a hosszú távú városrehabilitáció megvalósítása érdekében ,

továbbá a Budapesten megrendezendő Hungarian Open ATP World Tour tenisztorn a

megrendezéséhez szükséges nemzetközi színvonalú, összetett szolgáltatásokat biztosítani képe s

létesítmény létrehozásának, valamint a Hungarian Open ATP World Tour tenisztorna

megrendezésének és szervezésének céljából - figyelemmel a Magyar Tenisz Szövetség által 2016 .

június 1 . napján kötött megállapodásban foglaltakra - a következő törvényt alkotja.

1 . §

(1) E törvény hatálya az 1 . mellékletben felsorolt ingatlanokra, az ezekb ől az ingatlanokból

telekalakítási eljárások során kialakított ingatlanokra, a Hungarian Open ATP World Tou r

tenisztorna (a továbbiakban : tenisztorna) lebonyolításához szorosan kapcsolódó, annak helyszínét ő l

maximálisan 1,5 km-es távolságban lévő tenisztorna célját szolgáló egyéb ingatlanokra (Honvéd -

tenisztelep), valamint a tenisztorna megrendezéséhez szükséges, illetve azzal összefügg ő, azt

kiszolgáló beruházásokra és felújítási tevékenységre – ideértve a közterületi, közmű- és

árvízvédelmi beruházásokat is – (a továbbiakban együtt : beruházás), a beruházással összefügg ő
beszerzésekre és a beruházással összefügg ő közigazgatási hatósági eljárásokra, valamint a

tenisztorna megrendezésével és szervezésével összefüggő egyéb beszerzésekre terjed ki .

(2) A beruházás megvalósítása, a tenisztorna megrendezése és szervezése kiemelked ően fontos

közérdek, a beruházás megvalósítása, illetve a tenisztorna megrendezése és szervezése érdekébe n

kötendő szerződések halasztást nem tű rő , kiemelkedően fontos közérdek célját szolgáló

szerződésnek tekinthetőek, amelyek teljesítéséhez kiemelkedően fontos közérdek fűződik.

2. §

(1) A beruházás építtetője a magyar állam képviseletében a Nemzeti Sportközpontok .

(2) A tenisztorna megrendezésével kapcsolatos egyes beruházási feladatok (a továbbiakban :

projekt) irányítását és lebonyolítását a 100%-os állami tulajdonban álló Beruházási, M űszaki

Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ( a

továbbiakban: BMSK Zrt.), a verseny lebonyolítását és rendezését a Magyar Tenisz Szövetsé g

végzi .

(3) A BMSK Zrt . a projekt irányítójaként és lebonyolítójaként jogosult a projekt megvalósításáho z

szükséges feladatok részletes meghatározására és azok végrehajtása érdekében beszerzési é s

szükség szerint egyéb tárgyú szerződések megkötésére .
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3. §

(1) A beruházással, a tenisztorna megvalósításával és szervezésével összefüggésben lebonyolítand ó

közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkér ő minden esetben jogosult a közbeszerzésekrő l

szóló 2015 . évi CXLIII . törvény (a továbbiakban : Kbt.) 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti ,

rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására . A Kbt .

rendkívüli sürg ősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárása esetén

a) az ajánlatkérő minden esetben köteles legalább három ajánlattevő t ajánlattételre felhívni, é s

b) az ajánlatkérő minden esetben jogosult arra, hogy – a Kbt., illetve az építési beruházások,

valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervez ői és mérnöki szolgáltatások

közbeszerzésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezéseit ől eltérően – az

ajánlatok értékelési szempontjaként kizárólag a legalacsonyabb árat határozza meg .

(2) Az (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárások megindításához, az azokkal összefügg ő
szerződések megkötéséhez és azok módosításához a közbeszerzésekért felel ős miniszter engedély e

nem szükséges, és azok szabályosságát a közbeszerzésekért felel ős miniszter nem ellenőrzi .

(3) Az (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárások tekintetében keletkezett ajánlattételi felhívás ,

az ajánlatok azon része, amely az adott közbeszerzési eljárásban az értékelési szempont alapjá n

értékelésre került, továbbá a bírálati bizottsági jegyz őkönyv, az összegzés és a megkötött szerződés

– a személyes adatok kivételével – közérdekű adatnak, illetve közérdekb ől nyilvános adatnak

minősülnek, és a közérdekű adatra vonatkozó szabályok szerint megismerhet ők, illetve

hozzáférhetők.

4. §

A tenisztorna megvalósításával és szervezésével összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési

eljárások során a közbeszerzési hirdetménnyel kapcsolatos ügyintézési határidő egy munkanap .

5. §

(1) A beruházás területére vonatkozó sajátos településrendezési követelmények, illetve az építés i

övezetre előírt határértékek a Budapest 23800/4, 23800/3, 23800/2 és 23800/6 helyrajzi szám ú

ingatlanok (a továbbiakban : létesítményfejlesztési ingatlan) tekintetében a következőek:

a) a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 100% (minimum 14 500 m2 )

b) a megengedett legnagyobb építménymagasság 26 méter, és

c) a megengedett legnagyobb szintterületi mutató 3,00 .

(2) A beruházás keretében a létesítményfejlesztési ingatlanon létesítend ő épület, illetve ideiglenes

lelátók tekintetében a mindenkori hatályos fővárosi településrendezési eszközöknek, valamint a

vonatkozó főváros önkormányzati rendeleteknek a parkolás rendjére, az építtet ők személygépkocsi -

elhelyezési kötelezettségére, a fás szárú növények védelmére, kivágására és pótlására vonatkozó ,

valamint az árvízvédelemmel összefüggő előírásait nem kell figyelembe venni . Az építtető a

területileg illetékes önkormányzattal a fás szárú növények pótlásáról külön megállapodást köt ,
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amely a létesítményfejlesztési ingatlanon létesítend ő épületre vonatkozó használatbavételi enge ly 1
kiadásának feltételét képezi .

(3) A létesítményfejlesztési ingatlan telke rendezettnek min ősül, ha a helyi építési szabályzatnak

megfelelő telekalakítási eljárásban a telekalakítási engedély rendelkezésre áll, és a változás i

vázrajzot a földhivatal záradékolta . A telekalakítási engedély alapján az ingatlan-nyilvántartásb a

történő bejegyzésre vonatkozó változásátvezetési eljárást a használatbavételi engedély kiadásái g

kell kérelmezni .

(4) A beruházással összefüggésben a kulturális örökség védelmére és az azzal összefügg ő
közigazgatási hatósági eljárásra jogszabály további rendelkezéseket állapíthat meg .

(5) A létesítményfejlesztési ingatlanon a bontás, a földmunka, a mélyalapozás és az alaplemez -

készítés építési engedély nélkül, bontás tudomásulvétele nélkül, illetve bontási tevékenység

megkezdésének tudomásulvétele nélkül végezhet ő építési tevékenység .

6. §

(1) A beruházás megvalósításával összefügg ő közigazgatási hatósági eljárásokban az ügyintézés i

határidő öt nap .

(2) A beruházás megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági

eljárás ügyintézési határideje öt nap, amely nem hosszabbítható meg .

(3) A beruházással érintett közmű- és energiaszolgáltató az ahhoz az építtető által benyújtott tervek

jóváhagyása tekintetében a tervek benyújtásától számított öt napon belül érdemben nyilatkozik .

7 . §

(1) Az ideiglenes lelátók létesítéséhez építésügyi hatósági engedély nem szükséges, azokra, illetv e

azok létesítése kapcsán az országos településrendezési és építési követelményekr ől szóló

kormányrendelet és az országos tűzvédelmi szabályzatról szóló miniszteri rendelet szabályai nem

alkalmazhatóak. Az ideiglenes lelátók létesítéséhez kizárólag a Belügyminisztérium Országo s

Katasztrófavédelmi F ő igazgatóság tűzvédelmi és katasztrófavédelmi szempontok alapján megadot t

engedélye szükséges, azzal, hogy az ideiglenes lelátók létesítésének tűzvédelmi és

katasztrófavédelmi feltételeit, valamint az engedélyezési eljárás részletes szabályait az e törvén y

felhatalmazása alapján megalkotott miniszteri rendelet állapítja meg .

(2) Az (1) bekezdés szerinti ideiglenes lelátók építménynek nem minősülő létesítmények, amelyek

használatára a tenisztorna ideje alatt kerülhet sor . Az ideiglenes lelátókat legkésőbb a tenisztorn a

utolsó napját követő 30 napon belül meg kell szüntetni . Az ideiglenes lelátók létesítése kapcsán a

fővárosi és kerületi településrendezési eszközök el ő írásait nem kell alkalmazni .

8. §

A beruházás érdekében az önkormányzat a tulajdonában lévő önkormányzati vagyon tulajdonjogát
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az állam javára versenyeztetés mellőzésével átruházhatja, vagy a tulajdonjog állam javára történ ő
ingyenes átruházására vonatkozó megállapodást köthet .

9. §

A beruházás tekintetében a beruházás megvalósításáért felel ős országos sportági szakszövetsé g

(továbbiakban: szakszövetség) bármely hatóságtól, közműszolgáltató, közműnyilvántartó é s

energiaszolgáltató társaságtól, az építtető től, egyéb állami tulajdonban álló társaságtól, tovább á

Budapest F őváros Önkormányzatától a beruházással összefügg ő ügyben tájékoztatást kérhet, illetv e

intézkedés megtételét javasolhatja . Ha a közigazgatási hatóság, a közműszolgáltató, a

közműnyilvántartó és energiaszolgáltató társaság, az építtet ő , az egyéb állami tulajdonban álló

társaság, illetve Budapest F őváros Önkormányzata a szakszövetség intézkedési javaslatával nem ért

egyet, akkor az érintett szerv els ő számú vezetője – önkormányzat esetén a főpolgármester –

részletes indoklással ellátott nyilatkozatban közli álláspontját a szakszövetséggel az intézkedés i

javaslat kézhezvételétő l számított öt napon belül . Ha az érintett szerv irányítását valamely miniszte r

látja el, akkor az érintett szerv vezetője és a felügyeletet ellátó miniszter együttes, részlete s

indoklással ellátott nyilatkozatban közli álláspontját a szakszövetséggel az intézkedési javasla t

kézhezvételétől számított öt napon belül .

10. §

(1) A beruházás megvalósításához és működéséhez szükséges – az 1 . §-ban, illetve az e törvény

felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben megjelölt – ingatlanra vonatkozó szüksége s

telekalakításokat, földhasználati, illetve egyéb jogot els ősorban megállapodás útján kel l

megszerezni .

(2) Ha az ingatlanra vonatkozó jog az (1) bekezdésben foglaltak szerint nem szerezhet ő meg, az

ingatlant ki kell sajátítani . A beruházás megvalósításához és működéséhez szükséges ingatlan

megszerzése céljából kezdeményezett kisajátítási eljárás közérdeket szolgál .

(3) Az e törvény hatálya alá tartozó ingatlanokon megvalósuló beruházás, felújítási é s

létesítményfejlesztési tevékenység a sportról szóló 2004 . évi I. törvény 49. § h) pontjában

meghatározott, a sport társadalmilag hasznos céljainak megvalósítását szolgáló közfeladatna k

minősül .

II. §

Az építési, szerelési munkával kapcsolatos vagy hulladék összegy űjtésére szolgáló konténerek
elhelyezéséhez, fennmaradásához szükséges közterület-használati hozzájárulásra vonatkoz ó

kérelem esetén a tulajdonos önkormányzat a közterület-használati hozzájárulást az arra vonatkoz ó
kérelem benyújtásától számított öt napon belül megadja, és a felek a közterület-használat i

hozzájárulást tartalmazó szerződést a közterület-használati hozzájárulásról szóló dönté s

meghozatalát követő öt napon belül megkötik.

12 . §
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(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) a beruházás tekintetében alkalmazandó sajátos kulturális örökségvédelmi szabályokat ,

b) a beruházással kapcsolatos további beépítési szabályokat, és a beruházással kapcsolatos

közigazgatási hatósági eljárások további sajátos szabályait, ide nem értve az ideiglenes lelátó k

létesítésével és bontásával kapcsolatos eljárásokat,

c) a létesítményfejlesztési ingatlannal kapcsolatos további építési követelményeket ,

d) a beruházás keretében megvalósuló egyes létesítmények tekintetében az építtet ő személyét

e) — amennyiben előre nem látható ok miatt indokolttá válik — valamely tenisztorn a

versenyhelyszín helyett más helyszínt jelöljön ki, és az így kijelölt póthelyszín tekintetébe n

alkalmazandó sajátos településrendezési és településfejlesztési szabályokat és a

létesítményfejlesztés sajátos építési követelményei t

rendeletben állapítsa meg .

(2) Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felel ős miniszter, hogy a 7. § (1)

bekezdésében meghatározott ideiglenes lelátók létesítésére és bontására irányuló engedélyezés i

eljárás részletes szabályait, a tűzvédelmi és a katasztrófavédelmi követelményeket rendeletbe n

szabályozza .

13 . §

Ez a törvény a kihirdetését követ ő napon lép hatályba.

14 . §

Ez a törvény 2019 . december 31-én hatályát veszti .

15 - §

E törvény rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Áder János
köztársasági elnök

Kövér Lászl ó
az Országgy ű lés elnöke
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1 . mel I ékI et a 2018. évi. . . . . törvényhez

A törvény hatálya alá tartozó ingatlanok felsorolás a

1. Budapest 23800/4 helyrajzi számú ingatlan

2. Budapest 23800/3 helyrajzi számú ingatlan

3. Budapest 23800/2 helyrajzi számú ingatlan

4. Budapest 23800/6 helyrajzi számú ingatlan .
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