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Kiegészítő sza!<lłé|emény azorczy-kert területeĺl elvégzett <inkormanyzati beruház;ások ertékeléséhez

1. Megbízási adatok

1.1. Az éľtékelt vagyontárgyak

1089 Budapest, 36030 helyrajzi szam alatt nýlvántartott, természetben

Budapest, VItr. ker. Oĺczy út 1. szam alatti ingatlan területén Budapest Fővrĺros Mtr.

kerület Józsefuárosi Öntormanyzat źlta| végzettbenůázasok

1.2. Az értékbecslést megrendelő adataĺ

Megbizn.. Budapest Főváros Mtr. keriilet Józsefuárosi onkormanyzat

Cím: 1082 Budapest, Baľoss u.63.67.

Képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

1.3. A kiegészítő értékbecslés célja

Az idegen tulajdoni ingatlan területén e|végzett önkormányzati beľuházísok forgal-

mi értékének megálląpíĺása, a tulajdonos Magyar ĺ.llammal töľténő szeruődéskötés-

hęz.

2. Alapelvek, kor|átozőfeltételek

Jelen dokumenfum az ,,Ertékelési szalcvélemé7y a Budapest, WII. ker. orczy út l.szóm

/\ alatti ingatlanon Budapest Fővóros VIII. keri)let Józsefvdrosi onlarmlźnyzat által végzett

beruhazósok forgalmi értékéről,, címiĺ, 2013. március 26. napjźn készült értékbecslés

kiegészítése.

Az értékelt vagyontáĺgyakrészlętes |ęirźsźt és az azo|gól készült helyszíni fényképfelvé-

teleket a hivatkozott szakvélemény taĺta|mazza, jelen kiegészítés fotómellékletében az

épüietdiagnosztlkaimegtů|apitźtsok alapjan bonüásra javasolt építményekľől készült felvé-

telek találhatók.

Egyebekben a hívatkozott szakvéleményben ľész|etęzętt,,Alape1vek és korlátozó feltéte-

lek''jelen kiegészítő szakvéleményre vonatkozóan is,vá|toztatás nélktil érvényesek.

Az értékelés fordulónapja f0I3. máĺcius 26.

Az értéke|ési jelentés - a helyszíni szemle időpontjában jellemző miĺszaki állapot jelentős

mértékiĺ megvźitoztatźtsa nélkiil - a fordulónaptól számított 180 napig érvényes, ezt köve-

tőenazértékbecslés aktua|izźiásavaw új értékbecslés készítése sziikséges.
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Kięgészĺtő szakľélemény az orczy-kert területen elvégzett önkorÍnán}zati beruházísok ertékeléséhez

3. Előzmény

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefurárosi onkormanyzat (továbbiakban: Józsefuárosi

Önkormanyzat) megbizást adott a Budapest, VIII. ker. orczy út 1. szám alatti Ęatlan
tertiletén általa végzett benlházá sok forgalmi értékének megállapításara.

A2013. marcius 26. nĄźn elkészült szakvéleményben az tinkormányzati beruházasok

aktuális nettó (általĺínos forgalmi adó nélkiili) forgalmi értékét 104.980.000.- Ft-ban hatá.

roztuk meg. A szakvéleményben rész|etęzett módon megállapított érték a szóban forgó

vagyontaľgyak piaci forgalmi értéke, mely a vagyontźtrgyak szabadpiacon töľténő értéke-

sítése esetén éľvényesíthetö eladási rłrnak felel meg.

A kormány 20Il őszénjelentette be a Nemzeti KözszolgźiatiBgyetem létrehozását. A

kormanyhatározat azBgyetem széküelyekéĺt az Orczy.keľt teriiletét jelölte meg, aho| az

egyetem elhelyezésére a Ludovik.1 régi éptiletét új épületekkel kiegészítve kialakuló

NKE.Ludovika Campus szolgál majd. A Campus a tervek szerint az o|<tatźsi, kutatási

tevékenység mellett multifunkcionális lallturális szerepet is betölt, megépítésével egyide.

jiĺleg, a mai igényeknek megfelelő közpark funkciókkal kiegészítve, visszaadjĺĺk az or.

czy -keĺt történeti kert j ellęét.

A Ludovika és környezetének megúj ításfua egy időben két páůyá'z:a;tot írtak ki. Az egyik a

Nemzeti Közszo|gźiati Egyetem sportközpontja és kömyezetének tervezésére kiíľt tervpá-

lyäaat, a másik pedig a Ludovika kiľnyezete éĺazorczy keľt megujítrásaról szóló ötletpá-

|yőzatvolt,

A nyertes és megvalósitźsratervęzett pályamiĺvekazOrczy.kert terĹiletén jelenleg fellel.

hető épiiletek felhaszrálásával nem számolnak'

Mivel a kormányzati döntésre tekintettel, az orcty - kertben, önkoľmĺányzati beruházas-

ban megvalósult vagyontárryak szabadpiacon nem értékesíthetőlq a Megbízo kérte az

értékelési szakvéleménynelq a speciális helyzet figyelembe vételével töľténő kiegészíté.

sét.

4. A kiegészítő értékelés módszeľe

A jelenleg hatályos Európaí Értét<elésĺ Szabványoknak (Evs 2oI2) az Értékelési szakvé-

leményben rész|etezett definíciója szerint piaci érték ,,Az a becsĺilt összeg, amelyért az

értékelés napján az eszköz gazdát cserélhet egł hajlandóságot mutató vevő lh egł hajlan-
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Kiegészító szakvé|emény azoĺczy-kert területan elvégzett önkormĺínyzati beruhĺízísok értékeléséhez

dóságot Ínutató eladó között, megfelelő markpting tevékenységet lłovető tranzalrció keľe-

tében, ahol afelek tájékozottan, körültekintően és kényszer nélh)il jártak eI.,,

Speciális köriilmények fennállása esetén sziikség |ehet azúgynevezett ,pem piaci éľtéken

alapuló értékbecslés'' elkészítésére, amikor a piaci éľtéktől eltéľő bázis használala indo-

kolt, feltéve, hogy azźń|źthatőság, koheľencia és következetesség alapelvei nem sértilnek.

Jelen értékelési feladat esetében ilyen speciális körülméný teremt, hogy

marketing tevékenység nem előzi meg;

gyak a kormányzati szinten hozott döntés következében a létesítés helyszínén, kívĺil-

áilő számźtr a nem értékesíthetők;

park tervezett átépítésének eredményeként elveszítik - nem képviselnek értéket,

vagyis gaz.ďasźryi avulásuk mértéke 100 %;

pitbató, hogy áttelepítésĺik nem oldható meg gazdaságosan, esetenként az egyébként

jellemzően építőanyag kinyeréssel bontható építnényekbő|, értéket képviselő ďryag

sem nyerhető, további vagyontarryak esetében (p1. futópálya, kosarlabda páiya) az źú-

telepítés éľtelemszeľíĺen nem vehető szÁmítźsba, csak a bontas.

Az elfogadott tervek alapjĺán funkciójukat vesztő és áttelepítésre alkalmatlan építnények

esetében a lebontást javasoljuk és aktuális értékĺiket 0.. Ft-ban állapítjuk meg.

5. Bontĺísra ja+asolt vagyonelemek

Bíifé épiilet és pavilon

Hagyomiínyos, téglából fa|az.ott szerkezettĺ, füldszintes, lapostetős kialakítasri 8,8 x 6,3 m

külső méretĺĺ éptilet. Kiszolgáló egységei (tároló, raktár) az éptilethez csat|akoztatott,

részben faszerkezetes kivitelű toldaléképületben találhatók.

Az éptilet szerkęzeteinek stabilitása kérdéses. A téglaszerkezet nem takaľt részein repedé.

sek, vakolathiźny |áúható, az időjárźs viszontagságainak kitett, eređetileg is igénytelen

kialakítású faszerkezetek egy része korhadásnak indult. Nýlászárói nincsenek, a nýlások

vagyonvédelmi ráccsal védettek. Avtzbe van vezetve, de vizes bloktja nincs. Csatornára
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Kiegészító szakvélemény az orcry-kert területelr elvégzett önľorman}zati beruhĺĺzíľk értékeléséhez

nincs csatlakoztatlła, a szenrtryizelvezetés kíilön emésńőbe töĺténik. Kiépített fiĺtése

nincs. Szezonális jelleggel tiemel.

A biife, a renđelkezesiiĺkľe átló furformációk szerint, több éve nem működik, a külsö és

beltéri szemrevételezés alapján egyéľtelműen megállapítható, hogy az éptilet gazdasźryo-

san nem újítható fel'

Az éptilet eĺőtt viacolor burkolatu nyitott fogyasztótér található, amelyet faoszlopokkal

gyámolított hullámlemez fedésű tető fed le.

A büfé mellett źĺ]t| egy funkcionálisanhozzźttartozó,2,5 x2,5 m-es, fémszerkezeťú, síkpa.

lafedésű pavilon. Az eredetileg nyitott szaletli oldalát a büfé bérlője tĺapéz|emezzel bur-

kolta, a felső részen redőnyszenĺ nyílrészźtrćňat épített be.

A pavilon köľtil repedęzett, ewenetlen felĺiletiĺ aszfa|tozott teriilet ta|áihatő,

A flrzikai, műszaki awlás mértéke, illetőleg a funkcionális avultság (korszeľíitlenség)

miatt nýlvánvaló piacképtelenség miatt javasoljuk az épínnények lebontását.

Erdeífutópólya

A futópálya felületét eredetileg feltételezlretően kavicsszórással alakítottfü ki, az oldalsó

szngé|ýkb. 10-15 cm átmérőjű akáctörzsek egymás utáni fektetésével oldották meg.

A haszrálat következtében a futópálya feliilete mźramźr a termett talaj.

Piacképessége nincs, aftzikai,műszaki avulrás miatt javasoljuk az építmény még meglévő

részeinek elbontását.

Fahdz-farahóľ

A felépítmény beton a|apratelepített faszprkezBtll raktĺáľéptilet, amelynek atartőszetkeze-

tei és a térelhatároló szeľkezetei is fából késziiltet a nyeregtetö azbestt hullámlemezzel

fedett. A hatĺároló szerkezetek nem hőszigete|tek, az épiiletbe csak az elektromos áľam

van bevezetve, más közmű csatlakozĺssal nem rendelkezik, fiĺtése nincs.

Az épiilet esóvíz elvezetése nincs mego\ďva, igy nagyobb felülęten vizesedés nyomai

láthatóak. Műszaki źi|apotagyenge' gazdaságosan nem újítható fel, lebontását javasoljuk.

Kosdrlabda pőlya

Nem szabviányos, ktiltéri kosárlabda pźiya,lényegében csak egy aszfaĺtozott feliilet, me- i
lyen kosárlabda pálylának megfelelő felfestést a|ka|maz1ak. A pálya szélein a nem megfe-

lelö vízelvezetés miatt repedések és süllyedésre utaló nyomok láthatók.

Az aszfaĺt burkolatu pálya nem felel meg a kosárlabda páůyźlłła vonatkozó műszakĹ

technológiai követeĺményeknet elbontását javasoljuk'

-----J* d -! 
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Kiegészítő szakvélemény az oÍczy-kert tertileten elvégzett tinkoľmáĺr1aü ázások ertékeléséhęz

Medence

t/asbeton szeÍke7.ęťlu, 14 xf5 x 1,65 m.es medence, körben fémszerkezetiĺ korláttal.

Rende|tetésszeriíen több éve nem haszrá|jźi<, azaljĺíľa homokot teľítettek, nyaľon sfuand-

foci pályaként működik. A közfiirdők létesítésének és tizemeltętésének közegészségiigyi

feltételeire vonatkozó, jelenleg hatályos jogi szabályozäs a|apjźn a medence eredeti funk.

ciójanak betö|tésére ma mar akkor is alkalmatlan lenne, ha miĺszaki áil'apota a használatot

egyébként lehetővé tenné. A jelenleg érvényes szabványoknak megfelelő átalakítĺás költ-

sége magasabb lenne, mint rij medence építése. Műszaki állapota és a funkcionális avult-

sága miatt ffiéketnem képvisel, elbontasát javasoljuk.

Salak ílt

A ,,salakúť'-ként nýlvantartott ritszakaszt eredetileg salakszórassal alakították ki, az ol-

dalsó szegélý betonelemelĺí<el oldották meg. A régi kohósalakos rit burkolatat 2008-ban

murviíra cseréltét jelenleg is murvás. Felülete a kopás, elhasználódás miatt több helyen

mar a termett talaj. Meglévő részeinek elbontasát javasoljuk.

Stľeetball pólya

A pálya felülete vörös salalĺszórással keľiilt kialakítźĺsra, az oldalsó szegé|yt nagyrészt

betonelemekkel oldottak meg. A térvilágítást két lámpaosz|opra szeľelt lámpatest biztosít-

ja. A haszrrálat kĺivetkeztébęn a pźiya felülete befüvesedett, megkopott, gazdaságosan

nem újítható fel, még meglévő részeinek elbontĺísát javasoljuk.

Téglaépiilet - kőraktór

A fe1épÍtrnény betona.lapra épített, tćglából fa|azott, ftildszintes raktárépület, alacsonyhaj-

lásri nyeregtetővel, a fa|azat beltéri felülete vakolatlan. Bejźrata kisméretíĺ, kétszarný'

fémsżerkezetű ajtó, ab|a[anincs. A haĺároló szerkezetek nem hőszigeteltek, az épületben

csak elekhomos áram keriilt bevezetésre, a többi közmiĺre nincs csatlakoztatva. Yizes

blok{ją fritése nincs.

Műszaki állapota gyenge' atętő a|ívan dúcolva, a falakon szerkezeti repedések és talaj

viz fe|szivźrgásáľa utaló vizesedés látható. Gazdaságosan nem újítható fel, lebontását

javasoljuk.

Uszoila épíilet

A fetépítmény haryomĺányos téglából fa|azott szerkezeii, ftildszintes lapostetős kialakítá-

sú épiilet, teljes fetújítrást igénylö miĺszaki állapotban. Építési éve nem ismert, utoljára
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1 966-ban új ítottak fel.

Eredeti rendeltetése valójában nem uszoda, hanem (a fentebb rész|etezett medencéhez

tartozó)öltöző épÍilet volt, jelenle gra|<táĺozźs cé|jźravan bérbe adva. Áĺam, víz, csator-

na közmíivel rendelkezik, fiĺtése nincs. MÍíszaki áilapota ryenge közepes, jelenlegi funk.

cionális kialakítasa csak raktarozÄs cé|jáĺateszi alkalmassá. Fenntarttsa, éttépitése gazđa-

ságtalan, lebontásät j avasoljuk.

Az értékképzési táblát a kiegészítő szala,élemény melléklete tartalmazza.

6. Nem önkoľmányzatlbeľuházások éľtéke

Az értéke|tvagyonelemek között két olyan tétę| ta'lźihato 1az Érten<epzési ttLb|ázat 8. és

13. sorszámli tétele), melynek kialakítási, ill. felújítási költsége - idegen fulajdonon vég.

zęttbenńźy1ásként - a Józsefuáĺosi onkormanyzat me|Iett a Józsefuárosi Kulĺľális és

Sport Kiemelten Közhasznú Kft. szĺĺmviteli nýlvantaľtásában is szerepel.

Atéb|äzatbafl ezentételek számviteli bruttó értéket két sorban rtiýtettiit a felsó sor az

önkormanyzati , az a|ső sor a kft. beruhazásanak értéke. A ráfoĺdítasok mindkét esętben a

vagyonelem egészét érintették.

Mivel elkülönítetten sem a jelenlegi műszaki-fizikai állapothozva|óhozzźĄźlralźls mérté-

ke, sem a két szervezetbęruhźzźtsainak aktuális éľtéke nem állapítható meg' a Józsefvaro-

si Önkormĺányzatnak a Józsefuárosi Kulturális és Spoľt Kiemęlten Közhasznri Kft..vel

töľténő elszámolásához' az.aktuális értéknek a számviteli nettó éľték arźnyźtban ttirténő

feloszĺását javasoljuk a következők szerint:

Jítszőtér - egyedĺ azonosító: 00t|51.|2149t4

összęsen: 1,00% 12 285 000

iJłľĺđzo. egyediazonosító: 001120 - tf131f

l

li

l

Megnevezés
Könyv sze.
rinti bruttó

éľték

Könyv
szerint

nettó éľték

Aktuális
forgalmi

éľték

Forgalmi érték
javasolt felosztása

8.

Józsefvarosi Önkormányzat
részesedése

31 066 163 27 092949
12285 000

96% 11 851 483

JKS Kft. részesedése 1 023 000 99r 037 4% 433 5r7

13.

Józsefuárosi onkormányzat
részesedése

20 r50 02r 13 047 754
11 357 000

47% 5 344 475

JKs Kft. részesedése 15 114000 t4 678 698 53% 6012525

összesen: r00% 11 3s7 000



Kieeészítő szakvé|emény azorcry.kert teriileten elvégzett önkorm.á'ĺryati beruházások eľtékeléséhęz

7. osszegzés

Fentiek alapján a Budapest, VIII. keľ. 36030 hĺsza|att nýlvan tartott, természetben

vltr. keľ. Oľcry út 1.

szźlma|attiĘatlanon

B ud ap est Fővá ros ýIII. ke ľület J őzsefv árosi on ko rmány zzt

tĺ|ta|végzettberuhźnźlsoknak a Nemzeti Kozszolgźůati Egyetem Ludovika Campus

és spoľtkozpont megépítésével összeftiggő jogügyletben érvényesíthető forgalmi

éÍrtékértkeĺekíwe, általanos forgalmi adó nélHil, nettó

80.000.000.- Ft
azaz Nyolcvanmillĺó fo rĺnt

ö s sze gb en hatźr oznlk me g.

A fenti összegből a Józsefvátosi Kulĺľális és Sport Kiemelten Közhasznú Kft.

idegen tulajđonon végzettberuházásainak aktuális forgalmi értéke kerekítve

6.446.000.- Ft

azazHatmillĺó-négyszánnegyvenhatezerfoľĺnt.

Budapest, 2013. március 26.

PROMPT.IMMOKfr.
l04t Budryest, Ró?śa u 53.It4.
Äĺ!ósáą |2363ľ,lrL24t

ü.*]
Molnár Mĺária

ingatlanvagyonćrtékelő

igazságslgyi szakértő

okl evele s lngat|angazdálkodó

EUFIM ingatlanéľtékelő
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Számítási tźtb|źaat

Bontásra javasolt építmények fotói



Soľ-
szám

Azorczy-kert Eľĺlletén
elvégzett Önkormányzati beruházásoknak az NKE elhelyezésével Összeffiggöjogilgyletben éľvényesíthetó értéke

2013' mfucíus 26.

Egyedi azonosĺtÓ: 001128 . 121312

Megnevezés

1;

.',,

bi.ifé.ép{tleť (!égla.és ] fa)

Egyedi azonosÍtÓ : 001135.|2| 4914

P.?Y.il9n.,', .,.,.,

Egyedi azonosítÓ: 001125 .121312
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Me||ék|el
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b. w. ne||ćV]e+

Megállapodás

amely létrejött egyrészrő| a Magyaľ Ál|am, mint tulajdonos képviseletében az źi|ami vagyonľól
szó|ő 2007. évi CVI. törvény 17. $ (1) bekezdés e) pontja a|apjěn eljáró Magyaľ Nemzeti
Vagyonkeze|ó Zártkörííen működő Részvénýársaság (székhely: l133 Budapest, Pozsonyi út 56.,
cégegyzékszátm: 0l-l0-045784, statisztikai számje|: 14077340-6420-1|4-0|, adőszám..
14077340-2-44, képviseli: ........ .....) a továbbiakban: MNV Zrt.

másrészről a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľosĺ Onkormányzat (székhely: 1082
Budapest, Baross u. 63-67., tötzsszélm: 735715, statisztikai szźlmje|: |5735715-84I|-3f|-0I,
adőszám: |5735715-2-42' képviseli: dr. Kocsis Máté po|gáľmester) a továbbiakban:
onkormányzat

- a továbbiakban együttesen: Felek _ között az alulíľott napon és helyen az alźbbi feltételek
szerint:

Előzmények

Felek rogzítik, hogy a Magyaľ Áltam I93460lf6346O arényban tulajdonosa a Budapest
kerület belterü|et 36030 be|yrajzi szátmű, természetben 1089 Budapest, Orczy út l. szám
ta|á|hatő, kivett iroda, talľJiár, múzeum és iizem megnevezésű, műemléki védelem alatt
ingatlannak (a továbbiakban Ingatlan).

Felek rögzitik, hogy tárgyi ingatlan a nemzeti vagyonról sző|ő 20Il. évi CxCu. törvény 2.
melléklet III. pontjában sorolt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségii nemzeti
vagyonnak minősĺilő műemlék.

l . Az Ingat|an ingatlan-nyilvántartási adatai:

VIII.
alatt
á||ő,

művelési ág
tulajdonosok

Magyar Álhm
BKV Zrt.
S.E.F.T. Kft.

Jogijelleg

kivett iľoda és raktiár és múzeum és iizem

t93460/263460
56183/263460
138t7/263460
műemlék

t.
2.
J.

4.

f. Bejegyzett jogok és terhek:

Iogosult

VIII. kerületi IKV (Ingatlankezeló Vállalat)
VIII. kerületi Tanács Mĺivelődési osztá|ya
Főviírosi Tanács Balassa János Kőrhźz
Rendelőintézet
Főviírosi Tanács VB. Köaĺlű és Mélyépítési
FőigazgaÍóság
VIII. keriileti onkormánvzat
Főviíľosi onkoľmányzat 

-

Elegant Május l. Ruharyĺír
Semmelweis Egyetem

Nemzeti Közszo|gá|ati Eryetem

Bejegyzett jog

kezelőijog
kezelőijog
kezelőijog

kezelői jog

használatjoga
haszĺráůat joga
kezelőijog
vagyonkezelői
jog
vagyonkezel<ĺi
jog

Teľĺilet

4816mz
tlha94l9 m2

3B2|ŕ

3783 m2

3O32mz
2ha22$ rlŕ
385 m2

I ha 16660 m2

31574 mz

Bejegyzés
éve

1968
1968
1968

1968

r998
2012
1968
2003

2012

5.
6.
7.
8.

9.



l0. Budapesti Elmtĺ Rt.
l l. Elmtĺ Hálózati Kft.
|2. Elmíĺ Hálózati Kft.
13. Elmĺĺ Hálózati Kft.
|4. Elmtĺ Hálózati Kft.
t5. EIĺnű HálózatiKft.
16. Elmĺĺ Hálózati Kft.
|7. Elmtĺ Hálózati Kft.
18. CIB Bank Zrt.

vezetékjog
vezetékjog
vezetékjog
vezetékjog
vezetékjog
vezetékjog
vezetékjog
vezetékjog
keľetbiztosítéki
jelzĺlogjog

keľetbiaosítéki
jelálogjog

201 mz tggg
8o mz zotz
8zm2 f}tz
77 mz 2Tlz
773m2 2olz
1082|1ŕ 2012
2l9mz zotf
78mz zotz
450.000.000,-Ft s.E.ľ..l..
erejéig Kft.

tulajdoni
hányada

600.000.000,-Ft s.E.F.T.
erejéig Kft.

tulajdoni
hányada

19. CIB Bank Zrt.

Azlngat|ant a vallás és közoktatĺásügyi miniszter az 1620.24/|951 VKM rendeletben műemlékké
nyilvánítotüa'
A helyi ĺinkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (már nem hatályos) |O7. $-a
rendelkezett azon vagyontiárgyak köréről melyek állami tulajdonból az önkoľmányzatok
tulajdonába kerültek. A műemlék ingatlanok e körbe nemtartoztak bele.

Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkoľmányzatok tulajdonába adásáról szóló
199l. évi XXXIII. töľvény (a továbbiakban: Vát.) 26. $-a úgy rendelkezett,hogy a fővárosi és
megyei kormányhivata| a Kincstĺri Vagyonkezelő Szervezet kezelésébe adja azt a muęmlék
épületet, amelyre a Yát. 3. $ (1) bekezdésében említett szeľvek keze|ői joga van az ingat|an-
nyilvántaľ&ásban bejegyenĺe, ha a törvény eĘénél fogva vagy a fővárosi és megyei
kormányhivatal döntésével nem kerülhet önkormányzat tulajdonába.

Jelen ingat|an esetében az érintett jogok: VIII. keriileti IKV (Ingatl atlkeze|ó Vállalat) kezelői joga
és a VIII. kęrületi Tanács Művelődési osztéiya kezelői joga. (E|(5zmények2. ponttáb|ázat |. és2.
soľ.)

A Vát. 27. s Q) bekezdés a|apján az önkoľmányzatot a képviselő-testĹilet és szervei, i||etve az
önkormányzat intézménye, kozíizeme hasznáiatźtban lévő azon ingatlanľa (ingatlanrészľe),
amelynek keze|őjét a főváľosi és megyei koľmányhivatal jelölte ki az iĺgyenes használat joga
illeti meg.

Az ingyenes használati jog az cinkoľmányzatokat abban az esętben illette meg, ha az illetékes
Vagyonátadó Bizottság határozatban döntött arról, hogy azadott ingatlant a KVI kezelésébe adta.

Felek rogzítik, hogy az Orczy keľt ingatlanra a VIII. keľületi onkoľmányzat nem kéľte a VÁB
e|járás lefolytatását, így M ingyenes hasznáiatjoga nem illeti meg. Tekintettel aľľa, hogy a VÁg
eljárás nem kerĺilt lefolytatásľa az ingat|an-nyilvántartásban bejegyzett fenti kezelői jogok
töľlésére sem keľült sor.

AzE|őzmények2. pont táb|ázat 1. és 2. sotszátm szerinti kezelői jogok vonatkozásában Felek az
alábbiakat rögzítik:

o Ą ftildről sző|ó |987. évi I. törvény 12. $ (1) bekezdése 1990. szeptembeľ 18. napjźig
akként rendelkezett, hogy ,,Az óllami tulajdonban lévő ingatlant ólląmi szerv vag/
tórsadalmi szervezet lrezelheti'' :

A táľsadalmi szervezetek kezelői jogának megszĹintetéséről szóló l990. évi LXX. töľvény
1990. szeptembeľ l8-ai hatźiyba|épésével a ftĺldľől szć:|ć: 1987. évi I. törvény 12. $ (l)



bekezdése alábbiakľa módosult: ,,Az ólląmi tulajdonban lévő ingatlant óllami szerv
kezelheti";

o Ą helyi önkormányzatokrő| szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: otv.) 1990.
szeptember 30. napján hatĺílyos l03.$ (3) bekezdésę (a hatĺályos törvényszöveg 103.$-ának
(4) bekezdése) éľtelmében: ,,A megszĺinő tanács és szervei jogutĺicla a helyi
onlarmányzat',;

o Ą fiildről szőlőI987 . évi I. törvény végrehajüísára kiadott 26ĺ|987 . (vII. 30.) MT rendelet
l990. szeptember 30. napján hatályos 1.$-a szerint:
,,I. $ A földről szóló ]987. évi I. törvény (a tovóbbiakban: Tv.) és e rendelet
alknlmazásóban
a) óllami szerv: az álląmi vóllalat, a tröszt, oz egłéb óllami gazůźlkodó szerv, az óllami
laltségvetési szerv;,'.

Fenti jogszabźůyi rendelkezések alapján Fe|ek tényként rögzítik, hogy a megszűnt tanácsi szeľv
illefue intézmény jogutódai (1. esetben a KISFALU Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft. a 2.
ęsetben az onkormányzat) akeze|őijogot ex lege nem szerezhették meg.

Felek rögzitik, hogy a rendezetlen ingat|an-nyilvántaľtási állapot ellenére az Önkormányzata park
fenntaľtását gondozását folyamatosan végeúe, valamint az áita|a használt teriileten éľtéknövelő
beruházásokat is végzett.

Az onkormányzat által használt teľiiletrészt jelen megállapodás 2. szőmú melléklete szerinti
he|yszínrajztaĺta|mąz'z,a(atovábbiakban:PaĄ.

Jelen megállapodás célja, hogy az onkoľmźnyzat áita| az ingatlanon végzett valamennyi
étékntivelő beruhĺázás és minden egyéb az ingat|an vonatkozásában felmeľĺ.ĺlő el nem évült,
követelés, igény tźtgyában Felek egymással teljes köľíĺen elszámoljanak, valamint, |.ngy az
érintett teľületet az Önkoľm ányzat az MNV zrt. birtokába adja.

Az onkormányzat á|ta| létesített vagyonelemek felsorolását jelen megállapodás 1. számil
me l léklete taĺta|mazza.

Felek ňgzítik,hogy az onkoľmányzat á|ta| létesített vagyonelemek a Ptk. 95. $ (l) bekezdése
a|apjén, . mint az ingat|an alkotóré sze i _ a Magy ar Á l lam tu laj donát képezik.

Tárgyi ingatlan, mint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségrĺ nemzeti vagyonként
meghatátozott vagyonelem a nemzeti vagyonľól szó|ő 20Il. évi CXCVI. törvény 6. $ (5)
bekezdése értelmében elidegenítési és - vagyonkezelői jog, jogszabáiyon alapuló, továhbá az
ingatlanra közérdekből kiiliin jogszabályban feljogosított szeľvek javáľa alapított hasmálati jog,
vezetékjog, vagy ugyanezęn okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkoľmányzat javára
a|apított vezetékjog kivételével - terhelési tilalom a|att áIl, biztosítéku| nem adható, azon osztott
tulajdon nem létesíthető.

A megáIlapodás táľgya

1. Felek rijgzítik, hogy az onkormányzat źI|tA| végzett éľtéknövelő beľuházások
vagyonértékelését fiiggetlen szakéto e|végezte. A szakértői vélemény a beruházások
(vagyonelemek) értékét nettó 80.000.000,- Ft azaz Nyolcvanmillió Foľint ö'sszegben
állapította meg.



2. Felek megállapodnak, hogy az MNV Zrt. az onkormányzat źital. létesített vagyonelemek
értékét a Ptk. 361. $ (1) bekezdése szeľinti jogalap nélkiili gazdagodás jogcímén az
onkoľmányz at r észéte megtéríti.

3. Felek megállapodnak, hogy az onkormźnyzat tárgyi ingatlan hasznáůata, fenntaľtiísa,
üzemeltetése, valamint az azon e|végzett valamennyi beruházás kapcsán jelen
megállapodásban foglaltakon túlmenően a Magyar Allammal illefue az MNV Zrt-vę|
szemben semmilyen további igéný semmilyen jogcímen- így küliiniisen, de nem
kizáľólagosan a Ptk. 361.$ (l) bekezdése szerinti igéný - nem tźtmaszt'.

4. Az MNV Zľt. kijelenti, hogy üírgyi ingatlan hasznźůata kapcsán - tekintettel az
onkormányzat 3. pontban foglalt lemondó nyilatkozattra - az onkoľmányzattal szemben a
későbbiekben semmilyen jogcímen nem tiĺmaszt igéný.

Fĺzetési fe|téte|ek

5. Az onkoľmányzat a 80.000.000,- Ft +ÁFA, azazNyolcvanmil|ió foľint + Áľ.,Ą' összegről
az MNV Zĺt. részére számlrái állít ki. Az MNV Zrt. a 30 napon belül átuta|ja az
onkoľmányzat 1 4 1 003 0 9 -| 02 I39 49-0 1 000006 szőm|źĄána.

6. Az onkormányzat az MNV Zrt. rész&e kiállított szám|án köteles feltĹintetni alábbi egyedi
azonosítót:

7. Az onkoľmányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben a szétm|a taľtalmi vagy egyéb
formai okokból nem befogadhatő, továbbá nem taľtalmazza a jelen megállapodásban
meghatźtrozott azonosítőt, a megálllapodásban szereplő fizetési határidő a befogadható,
jelen megállapodásban meghatźrozott azonosítókat is megfe|elően tarta|maző szám|a
beérkezésének napj ától számítódik.

Birtokbaadás, vagyon-nyi|vántartás rendezése

8. Felek megállapodnak, hogy az onkormźĺnyzat az éita|ahasznźit ingatlanrészt az 5. pont
szerinti átutalással egyidejiĺleg, de legkésőbb 20|3. szeptembeľ 30. napjáig biľtokba adja
az MNV Zrt.részére. A biľtokbaadásľól a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

9. Felek megállapodnak, hogy az onkormányzat tá,rgyi vagyonelemeket a könyveiből jelen
megállapodás hatĺálybalépésének napjával kivezeti, a MNV Zrt. pedig jelen megállapodás
hatálybalépé sének napj ával könyve ibe b ev ezeti azokat.

Egyéb rendelkezések

10. Felek megállapodnak, hogy azE|ózmények 2. pontban íľt kezelői jogok tiĺľléséről kültin
megállapodásokban rendelkeznek.

Budapest,20l3. Buđapest, .20l3.

Magyar Nemzeti Vagyonkeze|ó Zrt
mint a tulajdonos Magyar Állam

képviselője

Budapest Fővaros VIII. kerü|et Józsefuiĺľosi
onkormĺĺnyzat
képviseletében



(Név kiírva) (Név kiírva)

Mellékletek:
- az áwett vagyonelemek felsoľolása
- helyszínrajz

dr. Kocsis Máté polgármester
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MegáIlapodás
kezelői jog ingat|an-nyilvántaľĺásból való törléséről

amely létrejött egyrészről a Magyaľ Állam, mint tulajdonos képvíseletében az á||ami vagyonról szóló
2007. évi CVI. t<jrvény 17.$ (l) bekezdés e) pontja a|apján eljáró MagyarNemzeti Vagyonkezelő
Zártköruen működő Részvénýársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégseg7ĺzékszám:
01-l0-045784, statisztikai sámje|: |4077340-6420-114-01, adőszám: |4077340-2-44, képvise|i:

......) atovábbiakban: MNV Zľt.

másľészről KISFALU JózsefváľosÍ Vagyongazdálkodó KoľIátolt Fe|elősségű Táľsaság
(székhely:l083 Budapest, Losonci u.f.,Cg.0I-09-265463, statisztikai szamje|: 10857l19:6832-1|3-
0l, adószám: l0857l 19-2-42 képviseli: Kovács ottó ügyvezető) a továbbiakban: Kisfalu Kft.

- a továbbiakban eg1rĹittesen: Felek -

között az a|ulír ott napon és helyen az a|źhbi feltételek szerint:

, .. .,)' 
t 

' 
',,.

',:;,r. 
,.:,:::t,.-ly'

)/

1./ Felek rögzitik, hogy a Magyaľ Állam |93460/263460 aránybaH tulajdonosa a Budapest VIII.
kerület belterület 36030 he|yrajzi számű, teľmészetben |.0Q9 Budapesfi''orczy tlt |. szám a|att
található, kivett iroda, rakď'ár, múzeum és üzem megneveżésű' míĺem|éki védelem alatt álló,
ingatlannak (a továbbiakban lngatlan) 

. 
'.1'.'.ii.1,, r:, I r:t::,,...

2.l Fe|ek rögzítik, hogy a Magyar Állam tulajdcini nĺiiý;ďa# ą816 m2 területre a VIII. kerületi
Ingatlankezelő Vállalat javára |2442/1968.vjl'!'l. szamo.n.$ozelői jog van az ingatlan-nyi|vántaľtásba
bejegyezve. 

' 
í'

3./ Felek rögzitik, hogy a Józsefuárosi önkorm{nyzat Képviselőtestiiletének2ll992. szźtmű rendelete
(''Józsefuárosi Ingatlanok onkormányzati reźplyval|a|ata,, elnevezésíĺ, önálló jogi személyiséggel
birő vźúla|atźnak létrehozásaró'},jľtelmében 

,a 
Jőzsefvźrosi Ingatlanok Önkormányzati Keze|ő

Yá'IIa|ata a Fővĺáľosi VIII. keľ. ln{ailp*97;lő Vállalat általános jogutóda. Az 574/1993. (X[.07.) sz.
képviselő-testiileti hatźrozat éÍte|űébeď a KISFALU Józsefuĺárosi Vagyongazdálkodó Korlátolt
Felelősségrĺ Társaság ą Józsefuárosí:'Isgatlanok onkoľmányzatiKezelő Vállalata jogutóda.

'. '/-
Felek a 2. pont szerinti kezelői jog fennállása vonatkozásáb an az a|źbbiakat rögzitik.

. 
ł,...il.Ę.!.,;ľ.; 

;,;;.:,i;.||,; 
.. A"ňĘról śŹóló 1987. évi I. törvény 12. $ (1) bekezdése 1990. szeptembeľ 18. napjáig akként

lspf,e|kézntt, bogy ,,Az állami tulajdonbarl Iévő ingatlant áttami szerv vągl tórsadalmi
s ż| ruez e t lĺe ze lhe t i,, ;

í... A üárśad/mi szewezetek kezelői jogának megszüntetéséről szóló 1990' évi LXX. ttiľvény
..l 1990. sźeptember 18-ai hatálybalépésével a fijldről szőlő 1987. évi I. torvény 12. $ (1)

''bę...\pżdése alábbiakra módosu|t: ,,Áz ĺźlląmi tulajdonban lévő ingatlant óllami szerv kezelheti',;

o Ą ftildľől sző|ő|987. évi I. törvény végrehajtásfua kiadott 26/1987. (WI. 30.) MT rendelet
1990. szeptember 30. napján hatályos l.$-a szerint:
,,1. $ Aföldről szóló 1987. évi I. törvény (a tovóbbiakban: Tv) és e rendelet alkalmazósdban
a) óIlami szerv: az dllami vdllalat, ą tröszt, az egłéb dllami gazdálkodó szerv, az óllami
kahégvetési szerv;,,.

Fenti jogszabályi rendelkezések alapján Felek ténykéĺt rögzitik, hogy a Kisfalu Kft,, mint a VIII.
keľületi Ingatlankezelő Vállalat jogutódja nem minőstil állami szervnek, így a jogelőd kezelői jogát ex
lege nem szeľezhette meg.

M}n/ Zľt. Kisfalu Kft.



Tekintettel arÍa' hogy hivatkozott jogszabályhelyek értelmében keze|ői joga a jogutódlrás

bekövetkezésekor már kizárő|agállami szervnek lehetett, és a Kisfalu Kft., mint jogutód nem minősült
annak, a VIII. kerületi Ingatlankezelő Vállalat megszűnéséve| a 2. pont szerinti kezelői jog is
megszűnt.

4.l A 3. pontban fogla|tak alapján és az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997 . éví CXLI. törvény 29.$-
ára tekintettel a Kisfa|u Kft., mint a VIII. keľületi lngatlankezelő Vállalat jogutódja - a Magyar Allam
tulojdonjogónak vĺíltozatlanul hagyĺísa, valamint annak bcjcgyzóse mellett, hogy a tulajdonosi jogokat
a Vtv. 3. $ (l) bekezdés a) pontja alapján az MNV Zrt. gyakorolja- jelen okirat a|áírásáva| feltétlen
és visszavonhatatlan hoz'zájáru|álsát adja ahhoz, hogy az Ingat|an vonatkozásában a 2. pontban
meghatáľozott keze|ői jogaz ingatlan-nyilvántaľtásból töľlésľe keľĺiljön.

5./ Az MNV ZÍt. kije|enti, hogy Magyarországon bejegyezett, a gazdasźąi társaságo.król szóló 2006.
évi IV. törvény szerinti, gazdasági társaság. A Kisfalu Kft. kijelenti, hoý Maryarországon
bejegyezett, a gazdasźąitĺársaságokról szóló 2006. évi tV. töľvény szerinti, gazÄasźęi társaság.

A Felek a jelen megállapodást elolvasás és közös értelmezés utĺĺn, mint akaratu\}<áí mindenben
megegyezótjóváhagyólag iĺtáka|á' és egyidejűleg minden oldalát ue2éĄu*el látták el.

Budapest,2013.

Magyar Nemzeti Vagyonkeze|ő Zrt
mint a tulajdonos Magyar Álum

képviselője

..
..::^

Budapest, 2013. .......

,.

KISFALU Józsefuáros i Y agy ongazdálkodó Kft .

képviseletében
,/,:' '

/,.u .ł'.:-

.].::' '.Ĺ|:!|:l,.y',

't'''''"
t... ''' 
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(Név kiírva)

^fľllľ
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Kovács ottó iigyvezető

,r)r,

MNV Zľt. Kisfalu Kft.
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Megállapodás
kezelői jog ingatlan-nyilvántartrásból való torléséľől

l amely létrejĺltt egyrésnő| a Magyaľ Á|lam, mint tulajdonos képviseletében az źtl,lami vagyonról szóló
l 2007. évi CVI. törvény 17. $ (l) bekezdés e) pontja a|apjźn e|járő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
l ZrártkörÍĺen mÍĺködő Részvénýársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégegyzékszźm:
i oLl0-045784' statisztikai sźamjel: 

-14077340-6420-1|4-0|: 
adószám: |4o7734o.2-44''képviseli:

) atovábbiakban: MNV Zrt.

másrészről a Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Jĺózsefváľosi onkoľmányzat (székhely:l082
Budapest, Baross u.63.67.,törzsszám:735715, statisztikai sámjel: 1573571,5-841|-32|-0I, adőszám:.
157357|5-2-42, képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester) a továbbiakban: onkor+,anľ.nt

- a továbbiakban egyĹittesen: Felek ..|'... .,.
, .,,..""

között az a|u|írott napon és helyen az a|ź.ŕ'bi feltételek szerinť 
,' ' '

,,ij' '.' ', ,
.,,' ....,||.i..|.,.l,,..,li..',,, 

Ĺ .,

1./ Felek rögzítik, hogy a Magyar Állam |934601263460 arányban Ę4aiqohosa a Budapest VIII.
kerület belteriilet 36030 hrsz-ú, természetben 1089 Budapest, Orczy tlt |. {zÁm a|attta|źlható, kivett
irodą raktár, múzeum és iizem megnevezésiĺ, miĺemléki ]védplem a|att á||ő, ingatlannak (a
továbbiakban Ingatlan).

2./ Fetekrögzitik, hogy a Magyar Álhm tulajdonĺ n,íłýÁdaĺł.l|.g4\g m2 teľületre a VIII. kertileti
Tanács Művelődési osztźiya javáľa |2442l1968.VII.1l. szźtmon kezelői jog van az ingat|an-
nyi|vźntartásba bejegyezve. 

lĺ: 
'.']..:']'.' 

.

Felek a 2. pontszerinti kezelői jog ĺ"*álĺ.u v"p atkaÁsźban az a|ábbiakat rögzitik."i
o Ą ftĺldról sző|ó 1987. éÝ'!..I".törvény 12.'$ (l) bekezdése 1990. szeptember l8. napjáig akként

rendelkezett, hogy" ,,Az álląmi tulajdonban lévő ingatlant óllami szerv vag) tórsadalmi
szervezet kezelhetii,'; 

1 1

A trłrsadalmi sźe,rýezetek kezelői jogának megsziintetéséről szóló 1990. évi LXX. töľvény
1990. szeptember lĺiŁi hatá|yba|épésével a ftjldről sző|ő |987. évi I. törvény 12' $ (1)
bekezde.9e ęlábbięlaa módosult: ,,Az óllami tulajdonban Iévő ingatlant állami szerv kezelheti,,;

.'r ' . ':"'l''.",ltl\o A ĺ'áryĺ o"l.n'-a"ýttonol szo|ćl 1990. évi LXV. töľvény (a továbbiakban: otv.) t99o.
szepteńtleľ 30iĺapján haüályos 103.$ (3) bekezdése (a hatályos törvényszöveg 103. $-ának (4)
bekezdésé)tľtelmében: ,,Á megszűnő tanócs és szervei jogutóda a helyi önkormdnyzat,,;

. 'a-,', ']" . 
'.t,

Jti'.A..fi'ldröl szólól987. évi I. törvény végrehajtásráľa kiadott 26/1987. ryIr.30.) MT rendelet
.l.9.90. 

szeptember 30. napján hatĺílyos 1.$-a szerint:
,,l. $ Afoldről szóló 1987. évi I. törvény (a tovóbbiakban: Tv) és e rendelet alkalmazasóban
a) dllami szerv: az óllami vdllalat, a tľöszt, az egléb óllami gazdlźlladó szerv, clz óllami
költségvetési szerv ;,, .

Fenti jogszabáiyi rendelkezések alapján Felek tényként rögzítik, hogy az onkormányzat a VIII.
keriileti Tanács Művelődési osztźńya (megszíĺnő tanács szervének) jogutódja nem minősül állami
szervnek, így a jogelőd kezelői jogát ex lege nem szerezhette meg.
Tekintettel aľra) hogy hivatkozott jogszabályhelyek értelmében kezelói joga a jogutódlás
bekövetkezésekor már kizźrő|ag állami szervnek lehetett, és az onkotmźnyzat, mint jogutód nem

MNV Zrt. Önkormánvzat



minősült annak, onkormányzat aYIII. keľĺileti Tanács Miivelődési osztá|ya szerv megszíĺnésével a 2.
pont szerinti kezelői jog is megszűnt.

3./ A2. pontban foglaltak a|apján és az ingatlan.nyi|vźntartźtsról szóló |997. évi CXLI. törvény 29.$-
ára tekintettel az onkormányrat, mint VIII. keľü|eti Tanács Művetődési osztźt|ya szerv jogutódja - a
Magyar Állam tu|ajdonjogán ak vátltozat|anul hagyása, valamint annak bejeryzése mel|ett, hogy a
tulajdonosi jogokat a Vfu. 3. $ (l) bekezdés a) pontja a|apján az MNV Zrt gyakorolja - jelen okiľat
aláíľásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárúását adja ahhoz, hogy az Ingat|an
vonatkozásában a 2. pontban meghatáľozott kezelői jog az ingatlan.nyilvántartĺĺsból tłirlésľe
keľüljiin.

4.l Az MNV Zrt. kije|enti, hogy Magyarországon bejegyezett, a gazdasźęi táľsaságokról szó|ő 2006.
évi tV. törvény szeľinti, gazdasági tírsaság. Az onkorményzat kijelenti' hogy azÖw. szerinti jogi
személy. ..,. 

l...

A Felek a jelen megállapodást elolvasás és közös értelmezés uťán, mint akaratu'Kal,]mindenben
megegyezőt jővźthagyő|agirtźkalá és egyidejiĺleg minden oldalát kéziepyu'kellaźtttźtkeI;',,,

..ĺ "i.. ]'

Budapest,2013.

.. .,'\

(Név kiíľva) ($"év kiírva) ,,|,., dr. Kocsis Máté polgármester

Ą'

Magyar Nemzeti Vagyonkeze|ő Zrt Budapest FőÝáros VIII. kerület Józsefuárosi
mint afulajdonos MagyarÁllam

képviselője ' . képvise|etében
:. ]\\ ..l,łłĺ
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MNV Zrt. onkormánvzat
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