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H A T Á R O Z A T 
 
 
Geos Invest Hungária Kft. (9134 Bodonhely, Dózsa György u. 47.) által meghatalmazott 
Hatvani Ádám 2016. július 28-án ÉTDR-ben benyújtott kérelmére, a Bp. IX. Erkel u. 18. sz., 
36816 hrsz. alatti ingatlanon 70 lakásos társasház, üzletek és mélygarázs építése, felvonó 
létesítése – Hatvani Ádám (É1 01-0452) építésztervező 2016. július hónapban készült 
engedélyezési tervdokumentációja szerinti – építési munkái az  
 

építési engedélyt megadom. 
 
Tájékoztatom, hogy a 2016. augusztus 4-i Kp/23651/1/2016/VIII sz. függő hatályú döntésemhez 
joghatások nem kapcsolódnak, mivel a tárgyi ügyben az érdemi döntést 60 napon belül, 2016. 
szeptember 28. napját megelőzően meghoztam, valamint az eljárást nem szüntettem meg.  
 
 
A szakhatóságok előírásai: 
 
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége a 
2016. szeptember 5- i 35150/3673-2/2016.ált sz. tűzvédelmi szakhatósági nyilatkozatában az 
alábbi feltétellel járult hozzá az építési engedély megadásához.  

1. A kivitelezés során olyan építési célú anyagok, késztermékek és berendezések építhetők 
be, amelyek külön jogszabályokban meghatározott megfelelőség igazolással vagy 
EUROCODE tűzállósági méretezési igazolással rendelkeznek. A kivitelezés során 
alkalmazott tűzvédelmi megfelelőséget igazoló és az (teherhordó szerkezetekre vonatkozó) 
EUROCODE tűzállósági méretezést igazoló iratokat a használatbavételig be kell nyújtani 
az elsőfokú tűzvédelmi szakhatóság részére. 
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2. A kivitelezői nyilatkozatokat, valamint a felelős műszaki vezető vagy kivitelező által tett 
beépítési nyilatkozatot a használatbavételig be kell mutatni. A tűzgátló, füstgátló 
nyílászáró-szerkezetek beépítését, a tűzoltó vízforrások felülvizsgálatát, a tűzállóságot 
növelő bevonati rendszerek alkalmazását, a beépített hő- és füstelvezető rendszer 
telepítését, az erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát, a tűzgátló tömítések 
beépítést, továbbá a tűzállóságot növelő burkolatok beépítést végző személyeknek 
tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal kell rendelkeznie. 

3. a homlokzati tűzterjedési határértéket (Th ≥ 45 perc) valamennyi homlokzat esetében 
biztosítani kell. A vonatkozó teljesítmény követelmény teljesítésére tervezett szerkezeteket 
a kiviteli tervek készítése során az elsőfokú tűzvédelmi szakhatósággal hitelt érdemlő 
módon egyeztetni kell. 

4. A függőleges homlokzati tűzterjedés ellen gátakat tűzgátló (A1 REI 90) szerkezetként kell 
kialakítani, az acélszerkezetek tűzhatás elleni védelméről gondoskodni kell. A homlokzati 
tűzterjedési gátak pontos kialakítását a kiviteli tervek készítése során az elsőfokú 
tűzvédelmi szakhatósággal hitelt érdemlő módon egyeztetni kell. 

5. Biztonsági világítást kell létesíteni a tűzeseti főkapcsolót tartalmazó helyiségben és az 
odavezető útvonalon, a tűzjelző központot tartalmazó helyiségben és a tűzoltó egységek 
részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon.  Menekülési útirányjelző rendszert  
és biztonsági világítást kell létesíteni a menekülési útvonalakon, közlekedőkön, 
üzlethelyiségekben és a pinceszint területén. A biztonsági világítás és a menekülési 
útirányjelző rendszer megfelelőségét használatbavételkor fénytechnikai mérési 
jegyzőkönyvvel kell igazolni. 

6. Az épület közösségi tereiben, azok teljes körű védelmére, beépített automatikus tűzjelző 
berendezést szükséges kiépíteni. A tervezett tűzjelző berendezés létesítését, illetve 
használatbavételét az elsőfokú tűzvédelmi szakhatósággal engedélyeztetni kell. 

7. Használatbavétel előtt a kivitelező köteles a fali tűzcsapokon nyomáspróbát és 
teljesítménymérést – az egyidejűség figyelembevételével – végezni vagy végeztetni és 
annak eredményét és a fali tűzcsap fedettséget – tömlőfektetési útvonalon – ábrázoló 
alaprajzokat az elsőfokú tűzvédelmi szakhatóság részére igazolni. 

8.  A tűzvédelmi áramtalanítás lehetőségét az épület bejáratánál biztosítani kell. a több 
tűzszakaszon áthaladó vezetékrendszert úgy kell kialakítani, hogy a tűzeseti 
lekapcsolással érintett tűzszakaszban beavatkozó tűzoltót áramütés ne veszélyeztesse. A 
csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsoló és túláramvédelmi készülékek 
rendeltetést, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell.  A 
használatbavételi eljárás előtt a villamos berendezések tűzvédelmi megfelelőségét 
megtekintéssel és vizsgálattal ellenőrizni kell az MSZ HD 60364-6 szabvány alapján. A 
villamos berendezések minősítő dokumentációját a használatbavételi eljárásig be kell 
nyújtani az elsőfokú tűzvédelmi szakhatóság részére. 

9. A vizes helyiségek szellőztetésére szolgáló és legfeljebb 0,1 m átmérőjű vezetékek 
kivételével, a tűzszakaszhatáron átvezetett légtechnikai vezeték tűzgátló lezárására a 
beépített tűzjelző berendezés által vezérelhető tűzgátló záróelemeket kell alkalmazni és 
annak tűzjelző berendezés általi, késedelem nélküli vezérléséről gondoskodni kell. 

10.  A füstmentesítés kézi működtetését biztosítani kell, lépcsőház esetében a lépcsőházba 
nyíló, a menekülésre szolgáló ajtók – lépcsőház felöl nézve – külső oldala mellett,  a 
menekülés valamennyi irányából észlehető helyen és a lépcsőház kijárati szintjén a 
lépcsőházból kivezető, menekülésre szolgáló ajtó külső vagy belső oldala mellett, egyéb 
esetben a tűzvédelmi szakhatósággal egyeztetett helyen és módon, A hő- és füstelvezető 
berendezések üzembehelyezési dokumentációját a használatbavételi eljárásig be kell 
nyújtani az elsőfokú tűzvédelmi szakhatóság részére. 
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11. A használatbavételi eljárás során a kérelem benyújtása előtt legalább fél évvel korábban 
készült, a legkedvezőtlenebb fogyasztási időszakban végzett, a tűzcsapok vízhozamának 
méréséről felvett vízhozammérési jegyzőkönyvvel igazolni kell, az előírt oltóvíz mennyiség 
meglétét. A mérést az épület, építmény 100 m-es körzetén belüli tűzcsapok egyidejű 
működésével kell elvégezni. 

12. A lépcsőházakból szabadba vezető közlekedők területén (lobby) az eredetitől eltérő 
funkciók nem tervezhetők. 

13.  A lépcsőházakból szabadba vezető közlekedők területén legalább 1 m2 hatásos 
nyílásfelületnek megfelelő hő-és füstelvezetést kell biztosítani. 

14. A gépjárműtárolót a többi helyiségtől tűzgátló szerkezetekkel kell leválasztani. A 
gépjárműtárolóban alkalmazott hőszigetelés legalább  A”-s1 d0 tűzvédelmi osztályú 
lehet. 

15. Az épület előrenyúló épületrészeit alulról határoló födém alsó felületén, valamint a 
visszaugró épületrészei feletti, épületen kívüli teret felülről határoló födém alsó felületén 
(passzázs) A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú fal burkolati, bevonati, vakolt hőszigetelő 
rendszer alkalmazható. 

16. A tűzfaltól mért 5 méteres távolságon belül tervezett tetőfelülvilágítók nem lehetnek 
magasabbak a tűzfal felső síkjánál abban az esetben, ha hozzájárulhatnak a 
tűzterjedéshez, azaz éghető anyagúak. 

17. A vonatkozó rendeletben meghatározott kivitelezési tűzvédelmi dokumentáció munkarészt 
kell készíteni. A tervezett építési tevékenység szempontjából érdemi adatot, tényt, 
körülményt nem tartalmazó tervdokumentáció részek elhagyhatóak. 

18. A tűzeseti fogyasztó tűzeseti működőképességét azok létesítése, beépítése, kialakítása 
során biztosítani kell a következő szerint:  

x Gépi hő- és füstelvezetés és légpótlás            60 perc 
x Hő- és füstelvezetés és légpótlás nyílászárói 30 perc 
x Túlnyomásos füstmentesítés                           60 perc 

x amennyiben létesül az oltóvízellátás nyomásfokozó szivattyúja 90 perc. 
A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak az eljáró hatóság 
határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni fellebbezésben támadható 
meg.  
 
 
A Budapest Főváros Kormányhivatala VI. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály 2016. 
augusztus 22-i BP-06/NEO/6972-2/2016 sz. szakhatósági állásfoglalása: 
A Geos Invest Hungária Kft. (9134 Bodonhely, Dózsa György u. 47.) által meghatalmazott 
Hatvani Ádám kérelmére a Budapest IX. kerület, Erkel u. 18. sz. 36816 hrsz. a. ingatlanon 70 
lakásos társasház, üzletek és mélygarázs építésére és felvonó létesítésére vonatkozó 
használatbavételi engedély ügyében – a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzat Jegyzője fenti hivatkozási számú megkeresésére - a benyújtott dokumentumok 
alapján közegészségügyi szempontból az alábbi kikötésekkel járulok hozzá:  

1. A helyiségek rendeltetésüknek megfelelő természetes vagy mesterséges szellőztetésről 
gondoskodni kell. Mesterséges szellőztetés esetén a szellőzőrendszer hatásosságát  
légtechnikai bemérési beszabályozási jegyzőkönyvvel kell igazolni.  

2. A helyiségek, terek megfelelő természetes és mesterséges megvilágításának lehetőségéről a 
rendeltetésüknek megfelelően kell gondoskodni.  

3. A helyiségek megfelelő hőmérsékletének biztosításáról – a helyiségek jellegétől függően, a 
munkaidő teljes időtartama alatt – gondoskodni kell.  
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4. A garázs szintek takarítását végző takarítógép számára tároló helyet kell kijelölni. A 
takarítógép által összegyűjtött és a homokfogó-olajfogóban felgyülemlő olajos iszapot 
veszélyes hulladékként kell kezelni.  

5. A gépkocsi tároló szellőzését CO érzékelőről vezérelve, alsó-felső elszívó és befúvó 
nyílások kialakításával úgy kell megoldani, hogy a teljes tér átszellőzése biztosított legyen.  

6. A hulladéktároló falai körben mosható burkolatúak legyenek, valamint takarítási- és 
vízvételi helyet biztosítani kell.  

7. A vízhálózat kiépítése után a vízhálózat fertőtlenítését, majd azt követő 48 órás folyatását 
kell elvégezni. Az egységet csak akkreditált mintavevő, vagy hatóság által vett és 
vízvizsgálatra akkreditált laboratóriumban elvégzett vízvizsgálat negatív eredménye után 
lehet használatba venni.  

8. A használatbavételi eljárásra közegészségügyi hatóságunkat meg kell hívni.  
Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az a határozat, illetve 
az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 
 
 
A Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Műszaki Biztonsági Osztály 2016. augusztus 25- i BP/0103/02903-2/2016 sz. szakhatósági 
állásfoglalása: 
A Budapest IX. kerület, Erkel u. 18. sz., 36816 hrsz. alatti ingatlanon 70 lakásos lakóépület 
építésére, valamint 2 db felvonó létesítésére vonatkozó építési engedélyhez műszaki biztonsági 
szempontból az alábbi kikötésekkel  

hozzájárulok. 
Kikötések:  
1. Hatóságomat a létesítmény használatbavételi engedélyezési eljárásába szakhatóságként be 
kell vonni.  
2. A felvonó berendezések használatbavételi dokumentációjához csatolni kell a 146/2014 (V.5) 
Korm. rendelet 2. § 10. pontja szerinti használatbavételi alkalmassági nyilatkozatokat. 3. A 
felvonók használatbavételi dokumentációjához csatolni kell a berendezések karbantartására 
kötött érvényes karbantartási-, javítási szerződés másolatát.  
Felhívom a figyelmét:  

1. Az elkészült felvonó berendezéseket használatba venni csak az engedélyező hatósághoz 
benyújtott kérelem alapján megszerzett használatbavételi engedély birtokában lehet. A 
nyilvántartott szervezet által kiállított alkalmassági nyilatkozat keltétől számított 60 
napon belül a tulajdonos (vagy meghatalmazottja) köteles a használatba vétel 
engedélyezését az előírt mellékletekkel, az építési engedélyt kiadó hatóságtól írásban 
kérelmezni. A használatbavételi engedélyezési eljárásban Hatóságom szakhatóságként 
részt vesz. A berendezés a használatbavételi eljárás lezárásáig ideiglenes jelleggel 
használható.  

2. Az engedélyezési záradékkal ellátott tervtől eltérni csak előzetes engedélyem alapján szabad.  
3. A létesítmény használatba vételekor a vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásain kívül 
a 320/2010 (XII.27.) Korm. rendeletben előírt műszaki biztonsági engedélyezési és vizsgálati 
eljárások lefolytatását kell Hatóságomtól kérelmezni! 
 
 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Bányászati Osztály 2016. szeptember 6-i PE/V/1935-3/2016 sz. szakhatósági állásfoglalása: 
A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Bányászati Osztálya (a továbbiakban Bányafelügyelet) a tárgyi építési engedély kiadásához 
kikötéssel 

járul hozzá. 
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Az engedélyben foglalt tevékenységgel össze nem függő célra felhasznált ásványi nyersanyag 
500 m3 feletti része után bányajáradékot kell fizetni, melynek mértéke a más célra felhasznált, 
hasznosított vagy értékesített ásványi nyersanyag mennyisége után keletkező érték 50%-a.  
A tárgyi építés során kitermelendő ásványi nyersanyag a csatolt talajvizsgálati jelentés 
alapján „kevert ásványi nyersanyag II.” kategóriába sorolható. Kódszáma 2312, fajlagos 
értéke 660,- Ft/m3. 500 m3-t meghaladó mennyisége után bányajáradékot kell bevallani, 
illetve fizetni a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban MBFH) 
„Bányajáradék Önbevallás szilárd ásványi nyersanyag Engedélyes” című nyomtatványán. Az 
önbevallást az építési engedély határozat jogerőre emelkedésétől számítva a kitermelés 
befejezéséig negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell benyújtani az 
MBFH-ra. A bányajáradék önbevallást akkor is be kell nyújtani, ha az adott időszakban 
bányajáradék fizetési kötelezettség nem keletkezett. Az önbevallásban szereplő kitermelési 
adat alapján a bányajáradékot egyidejűleg be kell fizetni az MBFH Magyar Államkincstárnál 
vezetett 10032000-01031513-00000000 számú számlájára.  

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az 
eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 
 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Közlekedéshatósági Osztály 2016. 
szeptember 13-i BP-05/09/611-4/2016 sz. szakhatósági állásfoglalása: 
Hivatkozással Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 2016. augusztus 15-én 
kelt megkeresésére, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban rendelet) 12. § (1) bekezdése és 6. melléklete szerint a fenti tárgyú ügyben az  

útügyi szakhatósági hozzájárulásunkat megadjuk a következő feltételekkel: 
x a közútkezelő Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata 

Kp/25453/2016/XXX. ügyiratszámú levelében foglaltakat be kell tartani. 
x a forgalomtechnikai kezelő Budapest Közút Forgalomtechnikai Igazgatóság 465/12187-

2/2016. iktatószámú levelében foglaltakat be kell tartani. 
x a közterületi járda eredeti állapotát valamint a kint lévő pollereket az építkezés után 

helyre kell állítani a beépítendő ingatlan egész hosszában, a 36816. hrsz-ú ingatlan előtt. 
Ezen állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Jogorvoslattal csak az engedélyező 
hatóság által az ügy érdemében hozott I. fokú határozat, ennek hiányában az eljárást 
megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet élni. 
 
 
Az építési engedélytől és az ahhoz tartozó építészeti-műszaki tervdokumentációtól csak újabb 
jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági határozat (engedély) alapján szabad eltérni, kivéve 
az olyan eltéréseket, amelyek nem minősülnek építési engedélyhez kötött építési munkának.  
 
Az eltérés engedélyezése iránti kérelemhez - az eltérés jellegétől függően - a külön 
jogszabályban meghatározott és részletezett építészeti-műszaki tervdokumentációt annyi 
példányban kell csatolni, amennyit az építési engedély iránti kérelemhez is csatolni kellett.  
 
A jogerős és végrehajtható építési engedélytől és a hozzá tartozó jóváhagyott, záradékolt 
tervdokumentációtól - külön jogerős és végrehajtható építési engedély nélkül - eltérő építési 
munka a szabálytalan építési tevékenység jogkövetkezményeit vonja maga után. 
 
Ez az építési engedély a jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított három év 
elteltével érvényét veszti, kivéve, ha az építési tevékenységet ez alatt megkezdték és az építés 
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megkezdésétől számított öt éven belül az építmény használatbavételi engedély megadására 
alkalmassá válik. 
 
Az építtetőnek az építési engedély érvényességi idejének lejárta e lőtt előterjesztett kérelmére az 
építési engedély érvénye egy-egy évre ismételten meghosszabbítható mindaddig, amíg az 
engedély megadásakor fennálló szabályok vagy kötelező hatósági előírások nem változnak meg.  
 
Amennyiben az építtető elmulasztotta az építési engedély érvényét - annak lejárta előtt - 
meghosszabbíttatni és az építmény a használatbavételi engedély megadására még nem alkalmas, 
úgy az építtetőnek az építési engedélyt az építésügyi hatóságtól ismételten meg kell kérnie.  
 
Az építési engedélyt az építtető jogutódja is felhasználhatja, köteles azonban a jogutódlást - 
annak megfelelő igazolása mellett - az építésügyi hatóságnak - az építkezés megkezdésének, 
vagy folytatásának megkezdése előtt - írásban előzetesen bejelenteni. 
 
Az építtetőnek a munkák elkészülte után az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 
és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése alapján a használatbavételi engedély iránti kérelmet kell 
majd benyújtani – az eljárási illeték megfizetésének igazolásával és az e-napló összesítővel 
együtt. 
  
A kivitelezés során a közterület tisztántartásáról folyamatosan gondoskodni kell és felhasználása, 
igénybevétele esetén előzetes megállapodást kell kötni a közterület tulajdonosával (a Főváros 
vagy Ferencváros Önkormányzatával). 
 
Az építkezés során biztosítani kell, hogy a keletkező környezetterhelés, igénybevétel (beleértve a 
zaj- és rezgésterheléseket valamint a levegőszennyezést, kiporzást is) a külön jogszabályban 
valamint a környezetvédelmi hatóság által meghatározott és megengedett mértéken belül 
maradjon. 
 
A közterületi (illetve külső) munkák végzése során kizárólag zajcsökkentett gépek használhatók.  
 
Tilos gépi munkavégzéssel és gépjárműforgalommal együtt járó építési tevékenységet végezni 
20-7 óra között valamint szombaton, vasárnap és ünnepnapokon egész nap. 
 
A kivitelezés következtében idegen ingatlanban (járdában, útban, közművezetékekben) kár nem 
keletkezhet, azok rendeltetésszerű, biztonságos használatát nem veszélyeztetheti. 
 
Amennyiben ez mégis megtörténne, akkor építtetőnek, kivitelezőjének, felelős műszaki 
vezetőjének haladéktalanul gondoskodnia kell a károsodás, sérülés haladéktalan helyreállítására, 
kijavítására. 
 
Az építtető és a kivitelező köteles gondoskodni az építési munkák során keletkező hulladéknak, 
törmeléknek a vonatkozó szabályoknak megfelelő kezeléséről. 
 
Az építtető köteles megakadályozni, hogy az építkezésen dolgozó járművek a közutat 
beszennyezzék, és az amennyiben mégis megtörténne, építtető köteles azonnal intézkedni a 
közút megtisztítására. 
 
Az építési munkával érintett ingatlan (ingatlanrész) környezetéből építtető és kivitelezője köteles 
az építési tevékenység során keletkezett építési hulladékot, maradék építőanyagot és építési 
segédeszközöket elszállítani, mindennemű szennyeződést eltávolítani, a környezetét az eredeti 
illetve az engedélyezett állapotában átadni, a környezetben okozott károkat megszüntetni. 
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Az építtető az építési, ill. bontási tevékenység befejezését követően, a használatbavételi engedély 
kézhezvételét követő 30 napon belül (legkésőbb a kikötések teljesítésekor) – az építési és bontási 
hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004 (VII. 26.) BM-KvVM együttes 
rendeletben meghatározott mennyiségű és minőségű hulladék keletkezése esetén –  
köteles elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt 
építési hulladék nyilvántartó tervlapot, ill. a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett 
hulladékról a bontási hulladék nyilvántartó tervlapot, melyet a környezetvédelmi hatósághoz kell 
benyújtania. 
 
Az építési engedély az építési munkával kapcsolatos polgári igényt nem dönt el, és nem mentesít 
az építési munka végzésével kapcsolatban esetleg szükséges más hatósági engedélyek illetve 
hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége, vagy a környezetben élők jogos érdekeinek 
védelmét szolgáló - de csak polgári peres eljárások keretében érvényesíthető (kártérítési, 
értékcsökkenési, stb.) - jogszabályi követelmények teljesítési kötelezettsége alól. 
 
E határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. A 
jogorvoslati kérelem előterjesztésére jogosult ügyfél fellebbezését benyújthatja  
-  postai úton hatóságom címére feladva, 
- papír alapon hatóságom ügyfélszolgálatán, integrált ügyfélszolgálaton vagy Építésügyi 
Szolgáltatási Ponton, 
- amennyiben jelen döntés számára elektronikusan került kézbesítésre, úgy elektronikus úton az 
építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (a 
továbbiakban ÉTDR) keresztül. 
 
A fellebbezés iratát a Budapest Főváros Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatalához (1012 Bp. Logodi utca 38-40.) kell címezni, de hatóságomnak kell benyújtani.  
 
Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel 
tartalmilag összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó 
jog- vagy érdeksérelemre lehet hivatkozni.  
 
A jogorvoslati kérelem előterjesztésére nyitva álló idő alatt az ügyfél az engedélyezés tárgyát 
képező építészeti-műszaki dokumentációba a Bp. IX. Lenhossék u. 24-28. IV. emelet 426. sz. 
szobában tekinthet be. 
 
A fellebbezés illetékköteles, mértéke 30.000 Ft, melyet előzetesen kell megfizetni. 
 
 

 
I N D O K L Á S 

 
 

Geos Invest Hungária Kft. (9134 Bodonhely, Dózsa György u. 47.) által meghatalmazott 
Hatvani Ádám 2016. július 28-án ÉTDR-ben a Bp. IX. Erkel u. 18. sz., 36816 hrsz. alatti 
ingatlanon 70 lakásos társasház, üzletek és mélygarázs építése, felvonó létesítése – Hatvani 
Ádám (É1 01-0452) építésztervező 2016. július hónapban készült engedélyezési 
tervdokumentációja szerinti munkáira építési engedély iránti kérelmet nyújtott be hatóságomhoz. 
 
A kérelmet és a mellékleteit megvizsgálva az alábbiakat állapítottam meg. 
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A benyújtott módosított építési engedély kérelem a mellékleteivel együtt megfelel az építésügyi 
és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8. 
mellékletében foglalt tartalomnak. 
 
A 2016. augusztus 16- i helyszíni szemlén megállapítottam, hogy az épület építése még nem 
kezdődött el. 

A Rendelet 18. § (1) bekezdése foglaltak szerint az építési engedély iránti kérelem elbírálása 
során az építésügyi hatóság köteles meggyőződni arról, hogy az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (továbbiakban: Étv.) 36. §-ában foglaltak 
biztosítottak-e. 

 Az Étv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak szerint építésügyi hatósági engedély törvényben, 
kormányrendeletben meghatározottak szerint akkor adható, ha a kérelem és mellékletei, valamint 
a kérelmezett tevékenység megfelel a jogszabályokban meghatározott szakszerűségi 
követelményeknek. 
 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdésének értelmében törvény vagy kormányrendelet 
az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott 
szakkérdésben más hatóság (továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell 
beszereznie. 
 
A Rendelet 12. § (1) bekezdésében és az 6. melléklet foglaltak szerint ebben a hatósági 
eljárásban felmerült szakkérdés tekintetében több illetékes szakhatóság jogosult szakhatóságként 
eljárni. 

 
Fentiek értelmében megkerestem az illetékes szakhatóságokat a szakhatósági nyilatkozat 
megtétele céljából. 
 
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége a 
2016. április 21-i 35150/1500-1/2016.ált sz. szakhatósági hozzájárulásának indoklása: 
A Geos Invest Hungária Kft. kérelmére indult Budapest, IX. kerület Erkel utca 18. sz. (hrsz.: 
alatti 70 lakásos lakóépület építési engedély ügyében a Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzat Jegyzője (1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.), mint engedélyező 
hatóság megkereste Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségét, mint elsőfokú tűzvédelmi hatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.  
A szakhatósági megkeresés mellékleteként az építésügyi hatósági eljárásokat támogató 
elektronikus dokumentációs rendszerre (továbbiakban: ÉTDR) feltöltött dokumentumok alapján 
az építési engedély megadásához a fenti feltételekkel hozzájárultam. 

A feltételeket az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján állapítottam meg: 
       Ad.1. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 

XXXI. törvény (továbbiakban: törvény) 13. § (1) bekezdése értelmében az építési termék 
építménybe történő betervezésének és beépítésnek, ennek során a teljesítmény 
igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 3. § (3) 
és (4) bekezdése alapján. A törvény 13. § (4) bekezdés szerint „A 305/2011/EU rendelt 
hatálya alá nem tartozó építményszerkezetek műszaki előírásban meghatározott 
tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségét az alábbi módok valamelyike szerint 
kell igazolni: 
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           a) Magyarországon vagy az Európai Unióban akkreditált vizsgáló laboratórium által 
elvégzett vizsgálati jelentés vagy a vizsgáló laboratórium ez alapján kiadott 
nyilatkozata, 
b) a vonatkozó Eurocode szabványok alapján elvégzett tűzállósági vagy tűzvédelmi 
méretezés, a méretezésnek megfelelő kivitelezést igazoló felelős műszaki vezető építési 
napló bejegyzése, 
c) szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium igazolása alapján a felelős 
műszaki vezető építési napló bejegyzése, 
d) a jogszabályi előírásoknak való megfelelőség igazolására a felelős műszaki vezető 
építési napló bejegyzése, amennyiben az adott összetételű építményszerkezet tűzvédelmi 
teljesítményét a jogszabály vagy tűzvédelmi műszaki irányelv meghatározza, 
e) az e törvény 47. § (2) bekezdés 26. pontja alapján kiadott miniszteri rendeletben 
meghatározott esetben a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nyilatkozata. 

         Ad.2. A törvény 21. § (6) bekezdésében foglaltak alapján és a tűzvédelmi szakvizsgára 
kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő 
oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. 
(XII. 7.) BM rendelet 1. §-a szerint. 

      Ad.3. Az országos tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelt 
(továbbiakban: OTSZ) 26. § (3) bekezdés c) pontja szerint. 

      Ad.4.  Az OTSZ 28. § (1) bekezdése alapján. 
     Ad.5. Az OTSZ 146. § (1) és (2) bekezdése szerint. A pinceszinteken a biztonsági világítás és 

a menekülési útirányjelző rendszer kialakítása a szinten tartózkodók menekülésének 
biztosítása és a beavatkozók tájékozódásának elősegítése miatt szükséges, a 146. § (1) 
g), h), k) és a (6) b) pontja alapján. 

      Ad.6. Az OTSZ 69. § (1) és (4) bekezdéseiben foglaltak alapján. a rendelet 1. § (1) 
bekezdése alapján. 

      Ad.7. Az OTSZ 80. § (3) bekezdésében foglaltak alapján. 
      Ad.8. Az OTSZ 135. (1) és (3-4) bekezdéseiben foglaltak alapján. A hatékony tűzeseti 

működtetés biztosítása érdekében szükséges. Az OTSZ 200. § (1) bekezdése szerint, az 
MSZ HD 60364-6:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: ellenőrzés (IEC 
60364-6:2006, módosítva) című szabvány 6.1 pontja alapján. 

      Ad.9.  Az OTSZ 30. § (2) bekezdésében foglaltak alapján. 
      Ad.10. Az OTSZ 89. § (1) bekezdésében foglaltak alapján. Az OTSZ 1. § (2) bekezdése 

szerint a 3.1:2015.03.30. azonosító számú Tűzvédelmi Műszaki Irányelv: Hő - és füst 
elleni védelem (továbbiakban: TvMI 3.1) – 9.4 pontjában foglaltaknak megfelelően. 

      Ad.11. Az OTSZ 270. §  (1) bekezdésében foglaltak alapján.  
      Ad.12. Az OTSZ 194. § (1) bekezdésében foglalt előírások betartása érdekében. 
      Ad.13. Az OTSZ 90. § (4) bekezdés szerint a 9. melléklet 1. táblázata alapján. 
      Ad.14. Az OTSZ 48. §  (1) és (2) bekezdése alapján. 
      Ad.15. Az OTSZ 25. §  (2) bekezdése ab) és ac) pontjaiban foglaltak szerint. 
      Ad.16. Az OTSZ 32. §  (5) bekezdése szerint. 
      Ad.17. Az építőipari kivitelezésről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. § (2) b) pont 

1. melléklet I. rész 4 pont és II. rész 5 pont szerint 
     Ad.18. Az OTSZ 137. §  (1-(2) bekezdése alapján. A működőképesség-megtartás 

megvalósul, ha tűz esetén  az előírt működési időtartamig, a tűzeseti fogyasztó 
működéséhez szükséges teljesítményű villamos energia rendelkezésre áll, a tápforrás és 
a tűzeseti fogyasztó közötti energiaátvitel és a működtetést, vezérlést biztosító 
vezetékrendszer épületen belüli és főelosztón kívüli szakaszainak tűzhatás elleni 
védelme vagy 138. § szerinti kialakítása biztosított, a tűzeseti fogyasztó működtetése, 
vezérlése biztosított, a tűzeseti fogyasztó rögzítése és a rögzítést fogadó 
építményszerkezet állékonysága biztosított, normál és biztonsági tápforrás együttes 
alkalmazása esetén a normál tápforrás kiesésekor a biztonsági tápforrásra való, előírt 
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időn belüli átkapcsolás automatikus és a tűzeseti fogyasztó kialakítása megfelel a 
vonatkozó műszaki követelménynek vagy azzal egyenértékű. 

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.  
Szakhatósági állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az 
építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése, a 
tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi bírságról és a 
tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. 
rendelet 3. § (1) bekezdése, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi 
területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. 
melléklete határozza meg. 
Az önálló fellebbezést a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki 
 
 
A Budapest Főváros Kormányhivatala VI. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály 2016. 
augusztus 22-i BP-06/NEO/6972-2/2016 sz. szakhatósági állásfoglalásának indoklása: 
A Geos Invest Hungária Kft. (9134 Bodonhely, Dózsa György u. 47.) által meghatalmazott 
Hatvani Ádám kérelmére a Budapest IX. kerület, Erkel u. 18. sz. 36816 hrsz. a. ingatlanon  70 
lakásos társasház, üzletek és mélygarázs építésére és felvonó létesítésére vonatkozó 
használatbavételi engedély ügyében a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 
Jegyzője szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében megkereste hatóságomat .  
Szakhatósági állásfoglalásomat a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési 
szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású 
követelmények, valamint a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével 
kapcsolatos szakkérdések figyelembevételével adtam meg.  
Döntésem meghozatala során a következő jogszabályt vettem figyelembe:  

• Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) 
Korm. rendelet;  

• A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II.8.) 
SzCsM-EüM együttes rendelet;  

Az igazgatási szolgáltatási díj az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes 
közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. 
(I.30.) EüM rendelet 1. melléklet XI. 19. pontja szerint került befizetésre. Szakhatósági 
állásfoglalásomat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. 
törvény 2. § (1) bekezdés d) pontja és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. §-a szerint adtam meg. Az 
önálló jogorvoslatot a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre 
hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.  
Hatáskörömet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 12. §-a 
és 6. sz. melléklete, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi 
szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv 
kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 19. § (1) bekezdése, 
illetékességemet az R. 3. sz. melléklet 1. pontja állapítja meg.  
Jelen szakhatósági állásfoglalás a társhatóságok engedélyét nem pótolja, azzal együtt érvényes. 
 
A Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Műszaki Biztonsági Osztály 2016. augusztus 25- i BP/0103/02903-2/2016 sz. szakhatósági 
állásfoglalásának indoklása: 
A benyújtott iratok, dokumentumok, mellékletek alapján megállapítottam, hogy a szakhatósági 
hozzájárulás a rendelkező részben tett kikötésekkel megadható.  
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Kikötéseimet az alábbi jogszabályhelyek rendelkezései alapján tettem. A 146/2014 (V.5.) Korm. 
rendelet 4.§ (1) bekezdés b) pontja, valamint a rendelet 2. mellékletének II. pontja. 
A figyelemfelhívás 1. pontját a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. 
(V. 5.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Fmr.) 4 §. (5) bekezdése és a 3. § (1) bekezdése 
szerint tettem.  
A figyelemfelhívás 3. pontját az alábbiakban indokolom.  
Hatóságomat a 321/2010. (XII.27.) Korm. rendelet jelöli ki műszaki biztonsági hatóságként, 
mely 1.§ (3) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint rendelkezik.  

„(3) A műszaki biztonsági hatóság a (2) bekezdés szerinti létesítmények, berendezések, 
valamint az (1) bekezdés szerinti szervezetek vonatkozásában: a) engedélyezési és hatósági 
ellenőrzési jogkört gyakorol, a villamos berendezésekre vonatkozó szakhatósági állásfoglalását  
és az építésügyi hatósági hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták használatbavételi 
engedélyét megalapozó villamos biztonságtechnikai ellenőrzést folytat le a külön jogszabályban 
meghatározott igazgatási szolgáltatási díj ellenében,”  

A 312/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet 5. mellékletének IV. 2. pontja az alábbiakban határozza meg 
a használatbavételi szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem mellékleteit.  
     2.     A használatbavételi és a fennmaradási engedélyezési eljárás esetén  

2.1. Az építmény, létesítmény, villamos berendezés helyének meghatározása [cím, helyrajzi 
szám, egyéb azonosító (üzem, csarnok, stb.)].  
2.2. A beépített összes villamos berendezés teljesítménye [kVA] és a névleges villamos 
feszültségszint [V].  
2.3. A közcélú villamos hálózat és a villamos felhasználói berendezés csatlakozási pontja.  
2.4. A villámvédelmi és érintésvédelmi dokumentáció másolata. 
2.5. A műszaki-biztonsági hatósági felügyelet alá tartozó berendezések alengedélyeinek 
száma.  
2.6. Nyilatkozat az építtetőtől a nem megvalósított berendezésekről (más berendezések 
beépítéséről).  

A felvonó berendezéssel kapcsolatban a hivatkozott melléklet IV.3. pontja az alábbiak szerint 
rendelkezik.  

3. A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló kormányrendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) hatálya alá tartozó berendezések esetében, az 1. és 2. pontban 
meghatározottaktól eltérően a Rendeletben, a kérelemhez előírt tartalmú dokumentáció és 
nyilatkozat. (Rendelet: 146/2014 (V.5.) Korm. rendelet). 

Állásfoglalásomat a 312/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet alapján, valamint a 146/2014 (V.5.) 
Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján adom ki. Állásfoglalásom ellen a 2004. évi CXL. tv. 44. 
§ (9) bekezdése alapján jogorvoslatnak nincs helye, azt a határozat, illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Bányászati Osztály 2016. szeptember 6- i PE/V/1935-3/2016 sz. szakhatósági állásfoglalásának 
indoklása: 
A címzett a tárgyi építési engedélyezési eljárása során megkereste a Bányafelügyeletet 
szakhatósági állásfoglalás kiadására.  

A csatolt dokumentációban lévő helyszínrajz, a metszetek és a talajvizsgálati jelentésben 
megadott fúrásszelvények alapján az építkezés során kitermelendő ásványi nyersanyag 
mennyisége föltételezhetően 500 m3 -nél több lesz. Az ásványi nyersanyag a kitermeléssel 
az építési hatósági engedéllyel rendelkező személy tulajdonába kerül. A rendelkező részben 
előírt feltételeket a Bányafelügyelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a 
továbbiakban Bt.) 3. § (1a) bekezdése, a 20. § (2) bekezdés b) pontja és (3a) bekezdése, 
valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban 
Vhr.) 4. § (1) bekezdés ac) pontja alapján tette.  
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A Bányafelügyelet a kitermelendő ásványi nyersanyag besorolását, kódszámát és fajlagos 
értékét az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az 
értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1. 
számú mellékletének 41. sora alapján adta meg, a kikötést a 312/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 6. melléklet 16. pont c) alpontjában biztosított hatáskörében tette.  

A kérelmező a 78/2015 (XII. 30.) NFM rendelet 2. melléklet 3. sora szerinti 23 000.- Ft eljárási 
díjat hiánypótlásként befizette, az erről szóló igazolást csatolta.  
A Bányafelügyelet hatáskörét a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43. § (3) bekezdése, 
bevonásának feltételeit a 312/2012. (XI. 8.) Korm.re ndelet 6. melléklet 16. pontja, illetékességét 
a 267/2006. (XII. 20.) Korm.rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.  
A jogorvoslati tájékoztató a Ket. 44. § (9) bekezdésén alapul. 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Közlekedéshatósági Osztály 2016. 
szeptember 13-i BP-05/09/611-4/2016 sz. szakhatósági állásfoglalásának indoklása: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Budapest, IX. ker. Erkel u. 18. sz. 
(hrsz.: 36816) alatt épülő társasház építési engedélyezési ügyében szakhatósági 
állásfoglalásunkat kérte.  
A beadott dokumentáció hiányosságai miatt 2016. augusztus 29-én BP-05/09/611-2/2016. 
számon határidő megadásával hiánypótlási felszólítást bocsátottunk ki, melynek a beruházó 
eleget tett. A forgalomtechnikai kezelő Budapest Közút Forgalomtechnikai Igazgatóság 
465/12187-2/2016 sz. forgalomtechnikai kezelői állásfoglalásában illetve Bp. IX. ker. 
Ferencváros Önkormányzat Kp/25453/2016/XXX. sz. közútkezelői hozzájárulásában hozzájárult 
az építkezéshez, ezért a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntöttünk. 
A tárgyi - az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklet 29 – 30. 
sora szerinti - szolgáltatási célú építmény engedélyezése során az útügyi érdekek és a forgalom 
biztonsága követelményeinek érvényre juttatása érdekében adtuk ki előzetes szakhatósági 
állásfoglalásunkat. 
Az önálló fellebbezést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki. 
 
Az építtetőnek a munkák elkészülte után a használatbavételi engedély iránti kérelem 
benyújtásának kötelezettségét az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 39. § alapján írtam elő. 
 
Az építési hulladék kezelésére és a közútnak - az építési, szállítási munkák során történő 
beszennyezésének esetén való - tisztítási kötelezettségére vonatkozó feltételeket a 
köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 
21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 10. § (1), a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 39/1998. (VII. 16.) 
Főv. Kgy. rendelet 21. § (1), 22. § (2) és (3) bekezdésében, a főváros köztisztaságáról szóló 
48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján írtam elő. 
 
Az ügyféli kört az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 20. § (2) 
bekezdésében foglaltak szerint állapítottam meg, amely az építtető, annak meghatalmazottja, az 
érintett ingatlanok tulajdonosai. 
 
Határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény 72. § (1) da) pontjában foglaltak alapján tartalmazza a törvény 99. és 102. §-
aiban foglaltak szerinti fellebbezés lehetőségéről. 
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Hatásköröm és illetékességem az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 
működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdésében 
foglaltakon alapul. 
 
 
Budapest, 2016. szeptember 20. 
 
 
 
                                                                           Dr. Ruzsits Ákos Jenő 
                                                     jegyző hatásköreit gyakorló aljegyző megbízásából: 

 
 
                                                                  Garamvölgyi Ernő 
                       csoportvezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az ügyintézés helye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Polgármesteri Hivatala 
Hatósági Iroda Építésügyi Hatósági Csoport 
1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. IV. 426. - Levelezési cím: 1450 Bp. Pf.: 2. 
Telefon: 21-51-077/351, faxszám: 215-50-80, e-mail cím: hatosagiiroda@ferencvaros.hu  

 
 

  
Csatolt dokumentumok:  

Típus Megnevezés/fájlnév Leírás Jelleg 

Helyszínrajz    

 02 Helyszínrajz.pdf  Rajz 

Alaprajz    
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 06 -2. szint alaprajz.pdf  Rajz 

 08 0. földszinti alaprajz.pdf  Rajz 

 05 -3. szint alaprajz.pdf  Rajz 

 11 III. emeleti alaprajz.pdf  Rajz 

 12 IV. emeleti alaprajz.pdf  Rajz 

 13 V. emeleti alaprajz.pdf  Rajz 

 15 VII. emeleti alaprajz.pdf  Rajz 

 16 VIII. emeleti alaprajz.pdf  Rajz 

 17 Tetőszint alaprajz.pdf  Rajz 

 14 VI. emeleti alaprajz.pdf  Rajz 

 10 II. emeleti alaprajz.pdf  Rajz 

Metszet    

 19 A-A metszet.pdf  Rajz 

 21 C-C metszet.pdf  Rajz 

 20 B-B metszet.pdf  Rajz 

 22 D-D metszet.pdf  Rajz 

Egyéb tervlap    

 23 Látványtervek Erkel utca.pdf  Rajz 

 25 Látványtervek_ belső udvar.pdf  Rajz 

 26 Látványtervek-belső udvar.pdf  Rajz 

 27 Látványtervek-madárperspektívák.pdf  Rajz 

 24 Látványtervek- Erkel utca.pdf  Rajz 

 28  Látványtervek-metszetperspektíva.pdf  Rajz 

Homlokzat (külső nézet)    

 30 Anonim helyszínrajz.pdf  Rajz 

 18 Erkel utcai homlokzat.pdf  Rajz 

 29 Utcakép.pdf  Rajz 

Homlokzat (külső nézet) - 
hirdetményi 
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 31 Anonim utcakép.pdf  Rajz 

Geodéziai felmérés    

 Erkel_18_GEODEZIAI_FELMERES.pdf  Szöveg 

Kertépítészeti terv    

 Erkel_18_KERTEPITESZETI_TERV.pdf  Rajz 

Egyéb műszaki leírás    

 Erkel_18_LIFT_MUSZAKI_DOKUMENTACIO.pdf  Szöveg 

 Erkel_18_LIFT_MUSZAKI_DOKUMENTACIO_os
szefuzott.pdf 

 Szöveg 

Környezetvédelmi, 
környezeti és kertépítészeti 
leírás 

   

 Erkel_18_KORNYEZETVEDELMI_TERV.pdf  Szöveg 

Műszaki leírás    

 Erkel_18_eng_MULEIRAS_20160727_PDF_A.pdf  Szöveg 

Geotechnikai jelentés    

 Ekel_18_Geotechnika.pdf  Szöveg 

Közlekedési munkarész    

 P_1122_Erkel utca.pdf  Szöveg 

Forgalomtechnikai 
kialakítás 

   

 FT-1.pdf  Rajz 
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Kapják: 
 Név Cím Szám 

 
1.  Hatvani Ádám ÉTDR Kp/23651/27/2016/VIII 
2.  Geos Invest Hungária Kft. 1091Bp. Bakáts tér 4. fsz. 1. Kp/23651/27/2016/VIII 
3.  Házas-Team Kft.  

Ráday u. 14. közös 
képviselő 

1092 Bp. Ráday u. 14. Kp/23651/27/2016/VIII 

4.  Zöld-karika Kft. 
Ráday u. 16. közös 
képviselő 

1094 Bp. Páva u. 31. Kp/23651/27/2016/VIII 

5.  Házjog Kft. 
Üllői út 11-13. közös 
képviselő 

1092 Bp. Ráday u. 24/B. 
fsz. 3. 

Kp/23651/27/2016/VIII 

6.  Budapest Főváros 
Önkormányzata 
Ráday u. 12. tulajdonos 

1052 Bp. Városház u. 9-11. Kp/23651/27/2016/VIII 

7.  Tringli Rózsa 
Erkel u. 20. közös 
képviselő 

1116 Bp. Kondorosi út 15. Kp/23651/27/2016/VIII 

8.  Vagyonkezelési Iroda 1092 Bp. Ráday u. 26. Kp/23651/27/2016/VIII 
9.  Budapest Főváros 

Kormányhivatala VI. 
kerületi Hivatala 
Népegészségügyi Osztály 

ÉTDR Kp/23651/27/2016/VIII 

10.  Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Műszaki Engedélyezési 
és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Műszaki 
Biztonsági Osztály 

ÉTDR Kp/23651/27/2016/VIII 

11.  Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Közép-pesti 
Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség 

ÉTDR Kp/23651/27/2016/VIII 

12.  Pest Megyei 
Kormányhivatal Műszaki 
Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Bányászati 
Osztály 

ÉTDR Kp/23651/27/2016/VIII 

13.  Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 
Kerületi Hivatala 
Közlekedéshatósági 
Osztály 

ÉTDR Kp/23651/27/2016/VIII 

 


