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Tárgy: A Magyar Állam tulajdonában lévó Bp. ttl. ker., Hármas.hegytetó (hrsz: 0l6536/88)

Tisztelt Ügyvezeto Úr !

A tárgyban jelzett ingatlanrÓl tobb ízben tblytattunk egyeztetést, azonban napjainkig a
tulajdonjoggal kapcsolatban a KVI és Pilisi Parkerdo ZRT. kcizcitt megá|Iapodás nem
sz[iletett.

A tulajdoni lap szerint a |45 ha 9587 m2 foldrészletti tertiletet az Rt. aZ átalakulásakor
(ogelödje a :Pilisi Állami Parkerdo gazdaság) a fcildhivatali ingatlan.nyilvántartásban
tulajdonaként jegyeztette be, amit Tgazgatóságnnk tobb ízben megkifogásolt.

A tulajdoni lap szerint a toldrészlet megoszlása az alílbbi:

a erdo turista ház 145 ha 6.736 m2
b kivett lakóház udvar 896 m2
c kivett vízmu 610 m2
d kivett lakÓház udvar gazdasági éptilet 1.345 m2

A teríilet az erdon kívtil védett természeti tertilet is. bejegyzo határozat száma:
697 45 I 2l?006.06 .03 .29 .

A fent leírtak alapján a tárgyi ingatlan tulajdonosa . a vonatkozÓ jogszabályok miatt _ nem
lehet a ZRT.

A tárgyi ingatlan egy részén a volt rrrunkásorség cca. kivett 2 ha tertileten híradÓbázist
mtikcjdtetett. Megsztintetését kcivetoen |gazgatoságurrk a felépítmények egy részén (átjátszó
állomások, parancsnoki épÍilet toldalékszárnya, adőház, kazán|láz, kémény, szo|gálati
lakások) az ingatlarr-rryilvántartáson kíví'i l gyakorotja tulajdonosi jogait.



Örrokkel t bb ízben tárgyalásokat íolytattunk a KvI és a Pilisi Parkerdo ZRT tulajdonában

lévö felépítnrények kÖzós hasznosításában, amelyre a PilÓtacentrum Kft. ,,MegvalÓsíthatÓsági

Tanulmánytervet', készíttetett, amelyet lgazgatÓságunk támogatott, azonban a rendezetlen

tulajdonjogi helyzet miatt a ktiz s haiznositá;a .gyít szervezeinek sem volt lehetosége.

Tájékoztatjuk, amennyiben az ingattan jogi helyzete ,rendezŐdik, 
ismételten egyezteto

tárgyalásoi<at kezdeményeztink a hasznosíthatÓsága céljábÓl.

Tisztelettel:
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