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HATÁROZAT 

 

 

A Metrodom N12 KFT. (3012 Nagykökényes Szabadság utca 37.) által meghatalmazott Parti  

Istvánné (1095 Bp. Ipar utca 2/B) 2014. 11. 20-án ÉTDR-ben benyújtott kérelmére, az 1097 Bp. IX. 
Vágóhíd utca 5/a sz. 38021/22-25 hrsz. ingatlanon tervezett „D” „E” „F” és „G” új épületek 

építésére 2010. január 21-én kiadott Kp/3047/1/2010/VIII sz. építési engedélytől és a 2013. 05. 27-
én kiadott Kp/5896/18/2013/VIII sz., és a 2014. 06. 05-én kelt Kp/1391/28/2014/VIII sz. 

módosított építési engedélytől való eltérésre  Kovács István (É1 01-2499) és Morvay Etelka (É 

01-1593) tervezők által 2014. 11. 11-én készített tervdokumentációja alapján 
 

 

a módosított építési engedélyt megadom. 

 

 

A módosítások az alábbiakat tartalmazzák: 

- A 38021/25 hrsz. ingatlanon korábban II. ütemként tervezett, „E” épületben kialakítandó földszinti 
trafóhelyiség padlócsatornái okoznak tartószerkezeti módosulást. A födém síkja a trafó területén le 
van süllyesztve, és két új pincei pillérrel tervezik alátámasztani a födémugrás vonalában. 

- Az „E” épület lakószintjei alaprajzában bekövetkeztek minimális változások. Az E épület 7. 
emeletén 1-gyel, a 8 és a 9. emeleten 2-2-vel nőtt a lakásszám az alaprajzi elrendezésnek 

köszönhetően. Így az épületben összesen 5-tel nőtt a lakásszám. 
- Az „E” épület földszintjén 2 üzlet helyett 3 üzlet került kialakításra. 
- Az így megnövekedett parkoló igényt a „D” és „E” épület földszinti és a pinceszinti 

parkolóhelyeinek minimális változtatásával úgy oldották meg, hogy a parkolók elrendezése nem 
változott, néhol a szimpla parkolók helyére emelőgépes parkolót tettek. 

Az így kialakult lakás-és üzletszámok ill. parkolóhelyek a következőképpen alakultak: 
„D” épület (hrsz.:38021/24) : 120 db lakás és 2 db üzlet, 
„E” épület (hrsz.:38021/25) : 144 db lakás és 3 db üzlet 

„F” épület (hrsz.:38021/23): 129 db lakás és 0 db üzlet 
„G” épület (hrsz.: 38021/22): 111 db lakás és 7 db üzlet 

Parkolók száma összesen: 516 db 
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Az engedélynek az alábbi feltételei vannak: 

 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. 02. 
17-én kelt 35150/1272-1/2015.ált. sz. szakhatósági állásfoglalásának kikötéseit maradéktalanul be 
kell tartani: 

- Az 580-13/2012/KP. sz. szakhatósági állásfoglalásunkban tett kikötéseinket továbbra is 
fenntartjuk. 

 
Az építési engedély a jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított három évig 

hatályos, kivéve, ha a hatályossága alatt az építtető kezdeményezte a hosszabbítást és az építési 

engedély hatályát az építésügyi hatóság meghosszabbította, vagy az építési tevékenységet a 
hatályossága alatt (az építési napló megnyitásával igazoltan) megkezdték és az építési tevékenység 

megkezdésétől számított öt éven belül az építmény használatbavételi engedély megadására vagy 
használatbavétel tudomásulvételére alkalmassá válik. 
 

A határozat jogerőre emelkedéséről – a záradékolt terveknek az építtető részére történő 
megküldésével – külön értesítem. 

 
Az építtető csak a jogerős és végrehajtható építési engedély és az ahhoz tartozó – engedélyezési 
záradékkal ellátott – építészeti-műszaki tervdokumentáció alapján, az engedély hatályának 

időtartama alatt, a birtokos birtokának megfosztása vagy birtokának zavarása nélkül, az építésügyi 
jogszabályoknak megfelelően és csak a saját felelősségére és veszélyére építkezhet. 

 
 A kivitelező felelős a megvalósított építmény, építményrész, szakmunka rendeltetésszerű és 
biztonságos használhatóságáért, valamint az építtető által rendelkezésére bocsátott jogerős és 

végrehajtó építési engedélyben és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezés i tervekben előírtak 
biztosításáért. 

 
A kivitelezőnek – a jogszabályban meghatározott esetben és módon – építési naplót kell vezetnie. 
 

A felelős műszaki vezető felelős az építménynek – a jogerős és végrehajtható építési engedélynek 
és jóváhagyott (záradékolt) engedélyezési terveknek illetve szükség szerinti kivitelezési terveknek 

megfelelő – megvalósításáért, az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági 
előírások megtartásáért és a munkálatok szakszerű végzéséért továbbá a megvalósított építmény 
rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságáért. 

 
Az építési engedélytől és az ahhoz tartozó építészeti-műszaki tervdokumentációtól csak újabb 

jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági határozat (engedély) alapján szabad eltérni, kivéve a z 
építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Engr.) 22. §-ában 

meghatározott eltéréseket. 
 

Az eltérés engedélyezése iránti kérelemhez – az eltérés jellegétől függően – az Engr.-ben 
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. 
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Az építtetőnek az építési engedély hatályának lejárta előtt előterjesztett kérelmére az építési 

engedély érvénye egy évre meghosszabbítható, ha az engedély megadásakor fennálló szabályok 

vagy kötelező hatósági előírások nem változnak meg. 
 

Amennyiben az építtető elmulasztotta az építési engedély hatályát – 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. 
Ennek alapján a névátírásról az építésügyi hatóság határozatban rendelkezik. 

 
Az építtetőnek az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor 

használatbavételi engedély iránti kérelmet kell benyújtania építés i hatóságomhoz papír 

alapon vagy elektronikus úton az ÉTDR rendszerbe. 

 

A létrehozott építményt csak használatbavételi engedély kiadását követően, és – a kéményseprő-
ipari  közszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott esetben – szén-monoxid érzékelő 

berendezés elhelyezése után használható. 
 
Tájékoztatom, hogy az építőipari tevékenység végzése az építtetői fedezetkezelés hatálya alá 

tartozik. 
 

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. 

 
A kivitelezés során a közterület tisztántartásáról folyamatosan gondoskodni kell és felhasználása, 
igénybevétele esetén előzetes megállapodást kell kötni a közterület tulajdonosával. 

 

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 kivitelezés következtében idegen ingatlanban 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 
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segédeszközöket elszállítani, mindennemű szennyeződést eltávolítani, a környezetét az eredeti 
illetve az engedélyezett állapotában átadni, a környezetben okozott károkat megszüntetni. 
 

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 (1052 Bp. Váci utca 62-64.) 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 dokumentációt az ÉTDR-en keresztül tekintheti meg az építésügyi 
hatóságnál, vagy a hatóság által adott egyedi kóddal belépve. 
 

A fellebbezés illetékköteles, mértéke 30.000 Ft, melyet előzetesen kell megfizetni. 
 

 

INDOKLÁS 

 

 

A Metrodom N12 KFT. (3012 Nagykökényes Szabadság utca 37.) által meghatalmazott Parti  

Istvánné (1095 Bp. Ipar utca 2/B) 2014. 11. 20-án kérelmet nyújtott be, az 1097 Bp. IX. Vágóhíd u. 
5/a sz. 38021/22-24 hrsz. alatti ingatlanon engedélyezett „D” „E” „F” és „G” új épületek módosított 
építési engedélyezési tervdokumentáció szerinti megépítésére. 

 
Az építési engedélyezési eljárás 2014. 11. 21-én indult és 2015. 02. 27-ig tart. 

 
A kérelmet és a mellékleteit megvizsgálva az alábbiakat állapítottam meg: 
 

A benyújtott építési engedély kérelem mellékleteivel együtt megfelel az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 

szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. mellékletében foglalt tartalomnak. 
 
Az építési engedély iránti kérelemhez mellékelt építési engedélyezési tervdokumentációt 

átvizsgálva megállapítottam, hogy a dokumentáció az általa érintett körben megfelel az általános 
érvényű kötelező építésügyi előírásoknak.  

 
A 2014. 12. 9-i helyszíni szemlén megállapítottam, hogy a módosított építési engedély tárgya még 
nem készült el. A módosított építési engedély megadásának helyszíni feltételei fennállnak. 

 
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. 02. 

17-én kelt 35150/1272-1/2015.ált. sz. szakhatósági állásfoglalásának indoklása a következő: 
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- A Metrodom N12 KFT. (3012 Nagykökényes Szabadság utca 37.) kérelmére indult építési 
engedélyezési ügyben Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Jegyzője (1096 Bp. 
Lenhossék utca 24-28.), mint engedélyező hatóság megkereste a Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, mint elsőfokú tűzvédelmi 
szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.  

- A megkereső hatóság által csatolt iratok, valamint előzményiratok alapján az építési engedély 
megadásához feltétellel hozzájárultam. 
- A feltételt az alábbiak alapján állapítottam meg: 

1. A hivatkozott szakhatósági állásfoglalásunkban meghatározott előírások betartása továbbra is 
indokolt. 

- Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam. 
- Szakhatósági állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdésén alapul. 

Hatáskörömet az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 12. § 
(1) bekezdése, a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, 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 fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki. 

 
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, aki egyben a módosítással 
érintett ingatlan tulajdonosa is, és az ingatlan elidegenítési és terhelési tilalom jogosultja. 

 
Hatásköröm és illetékességem az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 

működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdésében 
foglaltakon alapul. 
 

Határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. tv. 72. § (1) df./ pontjában foglaltak alapján szól a törvény 98-102.§-aiban foglaltak szerinti 

fellebbezési lehetőségéről, a fellebbezési illeték mértékéről pedig az illetékről szóló 1990. évi 
XCIII. tv. mellékletének XV. Címe alapján rendelkeztem. 
 

 
Budapest, 2015. február 26. 

 
 
                                                     dr. Szabó József Zoltán jegyző megbízásából 

            
        

                                                               Garamvölgyi Ernő 
                   csoportvezető 
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Kapják: 

 Név Cím Ügyszám 

1)  Parti Istvánné meghatalmazott ÉTDR Kp/963/9/2014/VIII 

2)  Metrodom N12 KFT.  3012 Nagykökényes 

Szabadság utca 37. 

Kp/963/9/2014/VIII 

3)  Tér 64 stúdió KFT.  1026 Bp. Hűvösvölgyi u. 33. Kp/963/9/2014/VIII 

4)  FHB Kereskedelmi Bank ZRT. 1082 Bp. Üllői út 48. Kp/963/9/2014/VIII 

5)  Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Közép-pesti Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség 

ÉTDR Kp/963/9/2014/VIII 

6)  Bp. Főv. IX. kerület  Ferencvárosi 

Önkormányzat Polgármestere 

ÉTDR Kp/963/9/2014/VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ügyintézés helye: 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 

Hatósági Iroda – Építésügyi Hatóság Csoport  

1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.- Levelezési cím: 1450 Bp. Pf.: 2. 

Telefon: 215-1077/305, faxszám: 215-5080, E-mail cím: hatosagiiroda@ferencvaros.hu  
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