
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Budapest, XI. ker. Budaörsi út 78-84. szám alatti 2801/2, 2802, 2803, 2810/20, 2810/21              
hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakítás ügyét az Inter-Danubia Kft. kérelme alapján a           
Gazdasági Bizottság többször, utolsó alkalommal 2016. január 20. napján megtartott ülésén           
tárgyalta és 26/GB/2016.(I.20.) számú határozatában ahhoz hozzájárult. 
  
A telekalakítási és térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásról szóló szerződés tervezetet          
ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd úr elkészítette és azt a szerződő felek részére (Magyar Nemzeti               
Vagyonkezelő Zrt., a MÁV Magyar Államvasutak Zrt., a Budapest Főváros Önkormányzata,           
Inter-Danubia Kft.) egyeztetés érdekében megküldte. Annak aláírására azonban jelen         
időpontig nem került sor. 
  
A szóbanforgó ingatlanok telekalakítása során kialakul a 2802/6 hrsz-ú 1177 m2 nagyságú            
„kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan, amelynek 521/1177 tulajdoni hányada         
Újbuda Önkormányzata, míg 656/1177 tulajdoni hányada a Magyar Állam tulajdonába kerül           
a MÁV Zrt. vagyonkezelése mellett. 
  
A Magyar Állam a telekalakításhoz csak az esetben adja hozzájárulását és írja alá a              
telekalakítási megállapodást, ha a 2802/6 hrsz-ú ingatlannak kizárólagos tulajdonosa lesz.  
Ennek indoka, hogy a 2802 hrsz-ú ingatlan egy része (amelyből alakul ki a 2802/6 hrsz-ú               
ingatlan), a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1.             
számú mellékletében felsorolt transz-európai vasúti szállítási hálózat része, azon vasúti          
pályatartozékok találhatóak.  
A MÁV Zrt. a szerződés aláírása érdekében vizsgálta, hogy a telekalakítás során kialakuló             
2802/6 hrsz-ú, 1177 m2 alapterületű ingatlan elegendő nagyságú-e a vasútüzem működéséhez           
és azt megfelelőnek találta. 
  
Az Nvtv. 4. § (1) bekezdés h) pontja szerint az állam kizárólagos tulajdonába tartoznak az               
Nvtv. 1. mellékletében meghatározott országos törzshálózati vasúti pályák és azok tartozékai,           
így annak a Magyar Állam tulajdonába történő ingyenes átadása indokolt.  
  
A telekalakítás megvalósítását és az önkormányzati ingatlanrész Magyar Állam részére          
történő ingyenes tulajdonba adását indokolja továbbá, hogy az M4 metróvonal          
megvalósításához kapcsolódóan az M1-M7 autópálya módosított csomópontjának       
forgalomba helyezési engedélye előírja, hogy a Fővárosi Önkormányzat Budapest, XI.          
kerület 2802, 2803, 2810/20 és 2810/21 hrsz-ú ingatlanokban lévő tulajdonrészeiből önálló           
ingatlan kerüljön kialakításra, amelyet közútként, a Budaörsi út szélesítése érdekében kell az            
ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni.  
  



2017. április 12-én egyeztetés történt Budapesti Közlekedési Zrt. DBR Mertó Projekt           
Igazgatóságán. 
Az Igazgatóság javaslata, hogy a telekalakítás az érintettek nagy számára tekintettel a terület             
komplex rendezésével valósuljon meg. Az Igazgatóság változási vázrajzot készíttetett, amely          
tartalmában megegyezik a korábban a Gazdasági Bizottság által jóváhagyott telekalakításhoz          
készített T-81583 számú változási vázrajzzal.  
  
A telekalakítást követően az újonnan kialakuló ingatlanok közül létrejön többek között a            
2802/6 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 1.177 m2 nagyságú ingatlan, amely           
656/1177 tulajdoni hányadának tulajdonosa a Magyar Állam, vagyonkezelője a MÁV Zrt.           
lesz, Újbuda Önkormányzatát a fennmaradó 521/1177 tulajdoni hányad illeti meg. 
Bár a Gazdasági Bizottság döntésében a 2802/6 hrsz-ú ingatlanban lévő önkormányzati           
tulajdoni hányad miatti tulajdonközösség megszüntetésére adásvételt vagy ingatlancserét        
javasol, az a Magyar Állam részére nem elfogadható, mivel forgalomképes ingatlannal a            
kerületben nem rendelkezik, megvásárolni pedig egy vasútüzemhez szükséges, más célra nem           
használható területet nem szeretne, különös tekintettel arra, hogy az Nvtv. 4. § (1) bekezdés              
h) pontja alapján az országos törzshálózati vasúti pályák és azok tartozékai az állam             
kizárólagos tulajdonába kell, hogy tartozzanak. 
  
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Vagyonkezelők Vagyongazdálkodási Igazgatósága        
azzal kereste meg Önkormányzatunkat, hogy a MÁV Zrt. nyilatkozata alapján a telekalakítást            
követően kialakuló 2802/6 hrsz-ú ingatlan teljes egészére szüksége van a vasútüzemi           
tevékenységhez. 
Ez alapján a MÁV Zrt. támogatásával az MNV Zrt. kéri Önkormányzatunk arra vonatkozó             
álláspontját, hogy a telekalakítást követően kialakuló 2802/6 hrsz-ú, 1.177 m2 nagyságú           
ingatlannak az Újbuda Önkormányzata tulajdonába kerülő 521/1177 tulajdoni hányadát         
átadja-e az állam tulajdonába. 
E nélkül a telekalakítás nem valósul meg.  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2)            
bekezdése alapján „ A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjoga az            
állam vagy más helyi önkormányzat javára ingyenesen átadható, jogszabályban         
meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése érdekében.” 

  
Az Nvtv. 14. § (1) bekezdése alapján: „Amennyiben törvény a helyi önkormányzat feladatát             
más helyi önkormányzat feladataként vagy állami feladatként, illetve állami feladatot helyi           
önkormányzat feladataként állapít meg, a feladat ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz           
szükséges helyi önkormányzati, illetve állami vagyonnak a feladatot átvevő részére történő           
tulajdonba adása nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen történik. Ez a          
rendelkezés arra az esetre is vonatkozik, ha az állam vagy az önkormányzat a közfeladat              



részét képező feladatot ad át, és ennek a feladatnak az ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz               
szükséges vagyonelem tulajdonjoga kerül ingyenesen átruházásra.” 
Fentiek alapján az állam részére történő tulajdonba adás nyilvántartási értéken való           
átvezetéssel, ingyenesen történhet.  
  
Amennyiben az érintettek a telekalakítási és térítésmentes tulajdonba adásról szóló szerződés           
tervezettel egyetértenek azt jóváhagyásra ismételten a Gazdasági Bizottság elé terjesztjük. 
  
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az ingyenes tulajdonba adás ügyében döntését           
meghozni szíveskedjen.  
  
 Budapest, 2017. május 12.  
  
  

                                                                                          dr. Hoffmann Tamás   

  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


