
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
  
A Budapest XI.ker. Kemenes utca 1. – Kelenhegyi út 2. – Szent Gellért tér 2. szám alatti                 
szállodaépülettel beépített 5460/0/A/2 hrsz-ú ingatlan a Danubius Hotels Zrt. és a Danubius            
Zrt. tulajdonát képezik. 
  
A tulajdonosok 2019. június 13-án üzletrész adásvételi szerződést kötöttek a DOME Kft.-vel. 
Az adásvételi szerződést megelőzően a tulajdonosok átstrukturálták a Céget, mely szerint a            
Társaság törzstőkéje felemelésre került. Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a „Gellért          
nemzeti védjegyet”, valamint a szálloda üzemeltetéséhez használt és szükséges valamennyi          
bútort, felszerelést és más ingó vagyontárgyat a Társaság rendelkezésére bocsátották. 
  
Az adásvételi szerződés tárgya az átstrukturálást követően a Társaság üzletrészének 100%-a.           
Az üzletrész vételára 27.000.000 EUR (8.505.000.000,-Ft), melyből az adásvételi szerződés          
aláírásától számított 2 napon belül 1.500.000 EUR (472.500.000,-Ft) letétbe kerül, míg a            
fennmaradó rész az adásvétel teljesítésekor várhatóan 2019. december 13. napjáig esedékes. 
  
A szerződés hatálybalépésének feltétele többek között az elővásárlásra jogosultak         
nyilatkozata az elővásárlási jog gyakorlásáról. 
Elővásárlásra jogosultak: 

-   Magyar Állam a világörökségről szóló 2001.évi LXXVII. törvény alapján 
- Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XI.Kerület Újbuda         

Önkormányzata a kulturális örökség védelméről szóló 2001.évi LXIV. törvény         
alapján 

-    Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. a társasházat létesítő okirat alapján. 
  
A Ptk 6:221.§(1) bek. szerint az elővásárlási jogok jogosultjai abban az esetben élhetnek             
elővásárlási jogukkal, ha a Szálloda ingatlant harmadik fél részére kívánják eladni. 
Jelen esetben nem a Szálloda ingatlan, hanem az azt tulajdonló Társaság képezi az adásvétel              
tárgyát, így a Ptk. alapján nem lenne gyakorolható az elővásárlási jog. 
Azonban a jóhiszeműség követelményére figyelemmel mivel az adásvétel eredményeként az          
ingatlan tulajdonosa megváltozik Eladók felajánlották az elővásárlási jogosultak részére a          
lehetőséget. 
A kérelem mellékletét képezi a jognyilatkozat minta, amelynek kitöltését kérik az ingatlan            
jelenlegi tulajdonosai (az Eladók) a nyilatkozat megtételére. 
  
A felhívás Önkormányzatunkhoz 2019. június 25-én érkezett mellékletekkel (üzletrész         
adásvételi szerződés, letéti szerződés) továbbá az apportlista, mely nagy terjedelme miatt nem            
kerül az előterjesztéshez csatolásra. 
  
Kérem a T. Testületet, hogy az elővásárlásra vonatkozó jognyilatkozatát megtenni          
szíveskedjen. 
  
  
Budapest, 2019. július 25. 
  

 dr. Hoffmann Tamás 
 


