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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1013/2022. (I. 25.) Korm. határozata
az egykori Istenszeme fogadó ingatlannal kapcsolatos állami elővásárlási jog gyakorlásáról és 
hasznosításáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Budapest Főváros Önkormányzata által eladásra meghirdetett, Budapest XII. kerület 

külterület 010505/2 helyrajzi számú, természetben az  1121 Budapest, Szilassy út 3. szám alatt található ingatlan 
(a  továbbiakban: Ingatlan) tekintetében a  Magyar Állam a  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
14.  § (2)  bekezdése és a  természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68.  § (6)  bekezdése alapján fennálló 
elővásárlási jogával éljen, figyelemmel a Normafa Park történelmi sportterületről szóló 2013. évi CXLVIII. törvény 3. § 
(1) bekezdésében foglaltakra;

 2. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  agrárminiszter és a  Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) bevonásával, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen 
működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: MNV Zrt.) útján gondoskodjon az  Ingatlan tekintetében az  állam 
elővásárlási jogának gyakorlásáról azzal, hogy az  Ingatlan per-, teher- és igénymentesen kerüljön a  Magyar Állam 
tulajdonába oly módon, hogy az Igazgatóság és az MNV Zrt. közös nyilatkozatban élnek az elővásárlási joggal azzal, 
hogy a vételár és egyéb költségek megfizetésére az MNV Zrt. köteles, valamint az Ingatlan az MNV Zrt. tulajdonosi 
joggyakorlása alá fog kerülni;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
agrárminiszter

Határidő: az állami elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló határidőn belül
 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezése 

alapján gondoskodjon a  2.  pontban meghatározott feladat finanszírozása érdekében legfeljebb 508 000 000 forint 
biztosításáról a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet  
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos 
bevételek és kiadások cím, 2. Az  MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlanokkal és 
ingóságokkal kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 1. Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása 
jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 4. egyetért azzal, hogy – műemléki megújítását követően – az  Ingatlan tulajdon- és a  használati joga üzleti alapon 

történő későbbi értékesítését kizárva, köztulajdonban, közösségi célú hasznosításban és használatban maradjon;
 5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és felkéri Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 

polgármesterét, hogy az Ingatlan további közösségi célú hasznosításáról folytassanak le egyeztetést.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az Ingatlan tulajdonjogának elővásárlási jog gyakorlása útján állami tulajdonba történő 

megszerzését követő 60 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök


	A Kormány 1013/2022. (I. 25.) Korm. határozata
	az egykori Istenszeme fogadó ingatlannal kapcsolatos állami elővásárlási jog gyakorlásáról és hasznosításáról


		2022-01-25T13:59:27+0100
	Dr. Salgó László Péter




