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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Mager Andrea, tárca nélküli miniszter (nemzeti 
vagyon kezeléséért felelős) 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Az MNV Zrt. jogosult elidegenítési tilalom alóli 
felmentés megadására ingyenesen önkormányzati tulajdonba adott ingatlan esetében?" 

Tisztelt Miniszter Asszony!

Állásfoglalást szeretnék kérni Öntől, mint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban
MNV  Zrt.)  tulajdonosi  joggyakorlójától  egy  ingatlan  elidegenítésével,  illetve  hasznosításával
kapcsolatban.

2015-ben megállapodás  született  az  MNV Zrt.,  másrészről  Budapest  Főváros  Kormányhivatala,
harmadrészről pedig Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata között, a Budapest XI.
kerület 4497/20 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1113 Budapest, Ulászló u. 58 szám alatt
elhelyezkedő „kivett intézményi épület, udvar” megnevezésű ingatlan térítésmentes önkormányzati
tulajdonba adásáról.

A fenti három fél között köttetett ingatlanátadást szabályozó szerződés I.3. pontja rögzíti, hogy a
tulajdonba adásra Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1)  bekezdésében  meghatározott  –  településrendezés,  településüzemeltetés,  egészségügyi
alapellátás,  lakásgazdálkodás  és  helyiséggazdálkodás  –  önkormányzati  feladatok  ellátásának
elősegítése érdekében, lakásgazdálkodás és intézményi elhelyezés céljából kerül sor.

Szintén fenti megállapodás IV.2. pontja rögzíti, hogy az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az
ingatlanon a nemzeti  vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (5) bekezdése alapján a
tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig a törvény erejénél fogva elidegenítési tilalom áll fenn.
A megállapodásnak  megfelelően  2015-ben  az  elidegenítési  tilalom az  ingatlan-nyilvántartásban
feljegyzésre került.



Az elidegenítési tilalom ellenére Újbuda Önkormányzata 2021-ben az ingatlan értékesítéséről szóló
pályázat  kiírásáról  döntött,  amely  április  7-én  megtörtént.  A pályázat  kiírásának  értelmében  a
pályázónak  vállalnia  kell,  hogy eljár  az  MNV Zrt-nél,  hogy az  elidegenítési  tilalom feloldásra
kerüljön,  ezáltal  lehetővé  téve  az  ingatlan  adás-vételt.  Majd  később  az  ingatlanon  felépülő
társasházban az Önkormányzat tulajdont vásárolna, ahol kialakításra kerülne orvosi rendelő, melyre
ismét bejegyezhető lenne az elidegenítési tilalom.

Egyrészt szeretném megismerni Miniszter Asszony álláspontját, hogy lehetségesnek tartja-e, ha a
fent nevezett, tulajdonba adásról szóló megállapodást a felek módosítják úgy, hogy az átadás célját
megváltoztatják  "lakásgazdálkodás,  intézményi  elhelyezés"-ről  közparkok  és  egyéb  közterületek
kialakítása  és  fenntartása  célra,  ami  szintén  szerepel  az  önkormányzati  törvényben  mint
önkormányzati feladat? 

Másrészről  pedig  arra  szeretnék  választ  kapni,  hogy  lát-e  jogi  lehetőséget  arra,  hogy  a  fenti
ingatlanra bejegyzett elidegenítési tilalom alól felmentést adjon az MNV Zrt.?

Válaszát és együttműködését előre is köszönöm!

Budapest, 2021.04.28.

Schmuck Erzsébet

LMP
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