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használatbavételi engedélyezési eljárása

H ATÁRO ZA T
A METRODOM Mátyás tér Kft., (3012 Nagykökényes, Szabadság utca 37.) ügyvezető: Zalai Gábor
Miklós kérelmére a 1084 Budapest VIII. ker. Mátyás tér 10-11. sz. 35145 hrsz. alatti tulajdonában
lévő ingatlanon, a 08-241/21/2006 (06.28.) sz. jogerős építési engedély és a benyújtott
megvalósulási terv alapján felépített P+Fsz.+6 emelet+részleges tetőszint kialakítású 93 lakásos
lakóépületre
a használatbavételi engedélyt véglegesen megadom,
az alábbiak szerint:


a pincében tere mgarázzsal 44 db parkolóhellyel (ebből 10 db a másik előtt álló
parkolóhellyel) + 21 db gépi parkolási lehetőséggel,



az épület utcai földszintjén 4 db üzlettel
- 1. sz. 20,66 m2 alapterületű (üzlettér
2. sz. 27,26 m2 alapterületű (üzlettér
3. sz. 40,74 m2 alapterületű (üzlettér
4. sz. 52,45 m2 alapterületű (üzlettér

15,04 m2),
12,39 m2),
15,04 m2),
32,48 m2)

továbbá az épületben, vb. aknába beépített
 "A" jelű (duplex jobb oldali) személyfelvonó 08- 259/3/2006 számon (07.18.) építési
engedélyt kapott, melyet a 08- 1689/6/2009 számon (12.09). napján kelt határozatommal
módosítottam. Schindler S001 Rel.3-3300 típusú, E-08- 1834/2013 azonossági számú,
1 db 675 kg/ 9 fő teherbírású, villamos üzemű, személyfelvonóra,


"B" jelű (duplex bal oldali) személyfelvonó 08- 259/4/2006 számon (07.18.) építési
engedélyt kapott, melyet a 08- 1689/5/2009 számon (12.09). napján kelt határozatommal
módosítottam. Schindler S001 Rel.3-3300 típusú, E-08- 1835/2013 azonossági számú,
1 db 535 kg/ 7 fő teherbírású, villamos üzemű, személyfelvonóra

Az engedélynek a következő feltételei vannak:
- Az egymás mögötti parkolóhelyek miatt garázsmester 24 órás alkalmazása szükséges.
- Az üzlethelyiségek végleges kialakítását - a szakipari munkákat a tényleges használat
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megkezdése előtt, de legkésőbb határozatom jogerőre emelkedését követő 180 napon belül
be kell fejezni, és a befejezést a felelős műszaki vezető nyilatkozatával kell igazolni
hatóságom felé.
- A szakhatósági állásfoglalásokban foglalt kikötések teljesülését a megjelölt határidőre
hatóságom felé is igazolni kell.
Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy
- Az elkészült épületről a külön jogszabályban foglaltak szerint az engedély közlésétől
számított kilencven napon belül energetikai tanúsítványt kell készíttetnie, illetve a már
elkészített energetikai tanúsítvány esetében gondoskodnia kell annak az OÉNY-be történő
feltöltéséről.
- A használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő hatvan napon belül a változás
ingatlan-nyilvántartási átvezetése, valamint az OÉNY-ben történő feltüntetés érdekében a
megvalósult állapotról a hatályos földhivatali záradékkal ellátott változási vázrajzot kell
az OÉNY-be feltölteni.
- A felvonó épülettűz alatt nem használható. A mozgásukban és / vagy cselekvőképességükben korlátozott személyek mentését épülettűz esetén más módon kell megoldani.
- A lifttel kapcsolatban az engedélyes köteles a kötelező műszaki biztonságtechnikai
felülvizsgálatokat a kijelölt szervezettel, továbbá a karbantartás megfelelőségének műszakibiztonsági felülvizsgálatát ellenőrrel elvégeztetni.
- Felhívom üzemeltető figyelmét arra, hogy a felvonókönyvbe be kell jegyezni a karbantartó,
valamint a kioktatott üzemügyeletesek adatait és azt folyamatosan vezetni kell. Ezen kívül
arra, hogy megbízási szerződésben kell rendelkezni arról, hogy balesetveszély esetén, az
ellenőrzést végző jogosult és köteles a felvonót leállítani.
- Felhívom üzembentartó figyelmét arra, hogy a felvonó üzembentartásáért és üzemképes
állapotáért, azon kívül a kezelő és vezető alkalmazásáért, a felvonóval kapcsolatos
jogszabályok, valamint az építésügyi hatóság, illetőleg a felvonószakértői intézkedések
megtartásáért, továbbá a felvonókönyv folyamatos vezetéséért is felelős.
Felhívom az engedélyest, hogy e határozat előírásait mindenkor tartsa be, mert ellenkező esetben a
Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.) szóló 2004. évi CXV. tv.
61.§ (2) bekezdése alapján 5.000,- Ft-tól 1.000.000,- Ft-ig terjedő és ismételten kiszabható eljárási
bírsággal sújtom!
Szakhatósági előírások:
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség
mint a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Közép-pesti Tűzmegelőzési Régió jogutódja
283-14/2013/KPH sz. szakhatósági állásfoglalása szerint:
"A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Jegyzője (1082 Bp., Baross utca
63-67.) megkeresése alapján a Metrodom Mátyás tér Kft. (3012 Nagykökényes, Szabadság u.
37.) kérelmére a Bp., VIII. kerület, Mátyás tér 10-11. szám (hrsz.: 35145) alatti lakóépület
használatbavételi engedélyének megadásához tűzvédelmi szempontból
hozzájárulok.
A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljáró hatóság
határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni fellebbezésben támadható
meg."
Budapest Főváros Kormányhivatala

Budapest VI. kerületi Népegészségügyi Intézete mint az
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ÁNTSZ VIII. ker. Intézete jogutódja V-R-024/3403-3/2013 sz. szakhatósági állásfoglalása szerint:
"A Budapest VIII. kerület Mátyás tér 10-11. sz. 35145 hrsz. alatti ingatlanon lévő lakóépület
használatbavételi engedélyezéséhez 2013. augusztus 28-án megtartott helyszíni szemle alapján
közegészségügyi szempontból kikötés nélkül járulok hozzá.
Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az a határozat, illetve az
eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."
KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS
FELÜGYELŐSÉG KTVF: 42398-3/2013 sz. szakhatósági állásfoglalása szerint:

VÍZÜGYI

"Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Jegyzőjének 08-293/28/2013.
számú megkeresésére szakhatósági állásfoglalást adok.
A Metrodom Mátyás tér Kft. (3012 Nagykökényes, Szabadság u. 37.) részére a Budapest VIII.
kerület, Mátyás tér 10-11. szám alatti, 35145 hrsz.-ú ingatlanon felépített 93 lakásos lakóépület
használatbavételi engedélyének kiadásához hozzájárulok,
az alábbi kikötéssel:
A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm.
rendelet [a továbbiakban: 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet] 25.§ értelmében a
szennyvízkibocsátással, közcsatornába vezetéssel kapcsolatos követelményeket a kibocsátó
számára a Közép-Duna- völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) külön engedélyben határozza meg, amelyhez
- a 25.§ (2) bekezdés b) és c) pontja, valamint a 3. számú melléklet szerint összeállított
dokumentáció csatolásával - kibocsátási engedély kérelmet kell a Felügyelőségre
benyújtani, külön eljárás keretén belül.
Határidő: A has ználatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
A szakhatósági állásfoglalás ellen külön fellebbezésnek helye nincs, az ezzel kapcsolatos
jogorvoslati jog az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság által hozott határozat ellen
irányuló fellebbezés keretében gyakorolható."
Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága
V-S-006/07243-2/2013 számú szakhatósági hozzájárulása szerint:
"A Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságához
(továbbiakban Szakhatóság) tárgyi - METRODOM Mátyás tér Kft., (3012 Nagykökényes,
Szabadság utca 37.) kérelmére indult, 1084 Budapest VIII. Mátyás tér 10-11. alatti mélygarázsos
lakóépület az utcai szinten üzletekkel használatbavételi eljárás - ügyben benyújtott kérelmére
szakhatósági hozzájárulást adok.
Tárgyi létesítmény használatbavételéhez 320/2012. (XII.27.) és
kormányrendeletek alapján rám ruházott hatáskörön belül hozzájárulok,

321/2012.

(XII.27.)

a következő feltételekkel:
1. Tulajdonos kérésére lakások betáplálását 3*16 A-ra (11 kW) kell kialakítani.
2. Lakások villamos hálózatának telepítésének befejezése után az MSZ HD 60364-6:2007 szerinti
villamos biztonságtechnikai vizsgálatokat a lakásokra nézve is el kell végezni. Az építési
engedélyezési eljárás idején hatályos jogszabályok és a tervezői-, kivitelezői- és felelős műszaki
vezetői nyilatkozatban meghatározott szabványok, illetve azokkal egyenértékű és ismertetett
eltérések betartása (betartatása) a lakások hálózatán villamos szerelési munkát végző kivitelező
felelőssége.
Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága
V-S-003/07238-002/2013 számú nyilatkozata szerint:
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"A Budapest VIII. ker. Mátyás tér 10-11. sz., hrsz.: 35145 helyszínre tervezett épületbe
kerülő 2 db sze mélyfelvonó has ználatbavételi engedélyének megadásához műszaki biztonsági
szempontból kikötés nélkül hozzájárulok."
Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Közlekedéshatósági Osztály
BP-5B/005/00227-11/2013 számú szakhatósági hozzájárulása szerint:
"Hivatkozással Budapest VIII. ker. Józsefvárosi Önkormányzat Jegyzője 08-293/27/2013 számú
megkeresésére, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
(továbbiakban Rendelet) 5. melléklete szerinti és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 36.§ (1) bekezdése
alapján a
útügyi szakhatósági hozzájárulásunkat megadjuk.
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."
Felhívom figyelmét, hogy az épületet - helyiséget, berendezést - csak úgy szabad használni, hogy a
használat az élet- és közbiztonságot, valamint az egészséget ne veszélyeztesse.
Döntésem ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül Budapest Főváros Kormá nyhivatalához
lehet fellebbezni. A fellebbezést 30.000- Ft. illetékbélyeggel ellátva hatóságomnál kell benyújtani.
A jogorvoslatra nyitva álló idő alatt az ügyfél az ügyben keletkezett iratokba hatóságomnál
betekinthet. Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel
tartalmilag összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jogvagy érdeksérelemre lehet hivatkozni.

INDOKOLÁS
Előzmények:
A Budapest, VIII. Mátyás tér 10-11. sz. 35145 hrsz. alatti ingatlanon többlakásos lakóépület építési
engedélye tárgyában a Mátyás Residence 2004 Kft. 2004.június 29-n eljárás megindítása iránti
kérelemmel fordult hatóságomhoz. Hatóságom az eljárást lefolyatta, és 08-241/21/2006 számon 93
lakásos lakóépület építésére (P + fsz. + 6 emelet + részleges tetőszint, a pincében összesen 65 db
személygépkocsi tároló ebből 20 db gépi parkolással, továbbá az épület utcai földszintjén 4 db egyenként 14,87 m2, 12,00 m2, 23,55 m2, 33,40 m2 eladóterű - üzlet) az építési engedélyt 2006.06.28n megadta. Az építkezés kezdését 2008.06.26-vel bejelentették.
A tárgyi építkezés bejelentett Felelős műszaki vezetője hatóságomnak 2010. novemberében írásban
bejelentette lemondását. Írásban tájékoztattam az építtetőt a Mátyás Residence 2004 Kft.-t, hogy az
építkezés folytatásának feltétele az új Felelős műszaki vezető szabályos bejelentése, és egyúttal
helyszíni szemlét írtam ki.
A Budapest VIII. Mátyás tér 10-11.sz. 35145 hrsz. alatti építkezésére építésügyi hatósági
ellenőrzéshez 2010. december. 07. (kedd) – 09:00 órára elrendelt helyszíni szemle meghiúsult. Az
ingatlanra való bejutást a fenti időpontban sem az építtető, az ingatlan tulajdonosa, sem a kivitelező
nem biztosította. A lezárt épületen munkavégzés nem folyt.
Ezt követen a CIB Bank Zrt. 2011.02.03-n bejelentette hatóságomnál építtetői jogutódlását az építési
engedély vonatkozásában, melyet az érintett ingatlan tulajdonjogával igazolt. Kizárási ok fennállása
miatt, mint kijelölt hatóság Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Jegyzője
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KI/38007-5/2011/VII. számú végzésével a jogutódlást tudomásul vette. Tette ezt a Mátyás Residence
2004 Kft. bíróság által kijelölt felszámoló-biztosának a kapcsolódó egyéb dokumentumokra is
vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatával.
Majd a Recovery Ingatlanhasznosító Zrt. 2012.09.12-n bejelentette és kérelmezte  a kizárási ok
megszűnte alapján  hatóságomnál építtetői jogutódlását az építési engedély vonatkozásában. Ehhez
jogosultságát igazolta az érintett ingatlan tulajdonjogával valamint a CIB Bank Zrt. nyilatkozatával
arról, hogy a fenti ügyben megszerzett építési jogosultságokról lemond és hozzájárul azoknak a
Recovery Ingatlanhasznosító Zrt. nevére kerüléséhez. Hatóságom a jogutódlást 08-330/12/2012 sz.
végzésével vette tudomásul.
Ezt követően a METRODOM Mátyás tér Kft. 2013.01.29-n bejelentette és kérelmezte hatóságomnál
építtetői jogutódlását az építési engedély vonatkozásában, a Recovery Ingatlanhasznosító Zrt.
hozzájárulásával. Hatóságom a jogutódlást 08-293/7/2013 sz. végzésével vette tudomásul.
A kérelem benyújtásakor hatályos jogszabályi környezetnek megfelelően a Budapest, VIII. Mátyás
tér 10-11. sz. 35145 hrsz. alatti ingatlanon felépítendő többlakásos lakóépületbe építési engedély
adott hatóságom
- a Mátyás Residence 2004 Kft. kérelmére az "A" jelű (duplex jobb oldali) 675 kg/ 9 fő
teherbírású személyfelvonóra 08- 259/3/2006 számon (07.18.), melyet a 08- 1689/6/2009
számon (12.09). napján kelt határozatommal módosítottam, majd a CIB Bank Zrt. a liftekre nem
kérte a hatóságomnál építtetői jogutódlás tudomásulvételét, de a Recovery Ingatlanhasznosító Zrt.
2012.09.12-n bejelentette és kérelmére 08- 330/13/2012 számon, majd a METRODOM Mátyás
tér Kft. 08- 293/10/2013 számon megkapta hatóságomnál építtetői jogutódlását a vb. aknában
elhelyezett "A" jelű személyfelvonó építési engedélye vonatkozásában.
- a Mátyás Residence 2004 Kft. kérelmére a "B" jelű (duplex bal oldali) 535 kg/ 7 fő teherbírású
személyfelvonóra 08- 259/4/2006 számon (07.18.), melyet a 08- 1689/5/2009 számon (12.09).
napján kelt határozatommal módosítottam, majd a CIB Bank Zrt. a liftekre nem kérte a
hatóságomnál építtetői jogutódlás tudomásulvételét, de a Recovery Ingatlanhasznosító Zrt.
2012.09.12-n bejelentette és kérelmére 08- 330/14/2012 számon, majd a METRODOM Mátyás
tér Kft. 08- 293/9/2013 számon megkapta hatóságomnál építtetői jogutódlását a vb. aknában
elhelyezett "B" jelű személyfelvonó építési engedélye vonatkozásában.
A METRODOM Mátyás tér Kft., (3012 Nagykökényes, Szabadság utca 37.) 2013.06.24. napján
benyújtott kérelmével a 1084 Budapest VIII. Mátyás tér 10-11. sz. 35145 hrsz. alatti ingatlanon
felépített mélygarázsos lakóépületre kettő db személyfelvonóval, utcai földszintjén üzletekkel,
használatbavételi engedélyt kért hatóságomtól.
Az eljárás során megállapítottam az alábbiakat:
A használatbavételi engedély iránti kérelem 2013.06.24-i dátummal benyújtásra került az ÉTDR-en
keresztül.
Az utolsó melléklet csatolásával módosított kérelem 2013.10.07-i dátummal került benyújtásra az
ÉTDR-en keresztül.
Időpontja alapján az előterjesztés az alábbi jogszabályok hatálya alatt történt:
 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi
CXL. törvény (Ket.)
 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII.
törvény (Étv.)
 az országos településrendezési és építési követelményekről szóló többször módosított 235/1997
(XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK)
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 az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló
343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet
 az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet
 az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
 az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006 (XII.05.) Korm.
rendelet
 a felvonók és mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről,
ellenőrzéséről és az ellenőrökről szóló 113/1998. (VI.10.) Kormányrendelet
A kérelem elbírálásakor az alábbiakat állapítottam meg:
 A METRODOM Mátyás tér Kft. az építkezés átvételekor 2013. februárjában – a más
kivitelezők és felelős műszaki vezetők által felépített épületről – állapotrögzítő építésügyitartószerkezeti szakértői véleményt készíttetett. Az átvételkor az épület nagyjából szerkezetkés z
volt, beépített nyílászárókkal.
 A telefonon történt egyeztetés alapján megtartott 2013.09.10- i helyszíni szemlé n
megállapítottam, hogy a kivitelezés során az engedélyezett tervtől építési engedély köteles és
nem engedély köteles eltérések történtek:
o nem engedély köteles eltérések a válaszfalakkal kialakított pincei és földszinti kiszolgáló
helyiségek méretének és funkcióinak felcserélése, megváltoztatása
o nem engedély köteles eltérés a legfelső szinteken az előtetők elhagyása
o engedély köteles lenne a tetőszinti udvari homlokzaton 1 db 60/60 cm-es többlet ablak
beépítése, a földszinti udvari homlokzaton 1 db 60/225 cm-es ablak elhagyása (az OTÉK
szerinti bevilágítás így is biztosított), az épület bejáratának szélesítése 1,8 m-rel, az erkélyek
és teraszok felé a homlokzati nyílászárók az engedélyezési terv szerinti szélességgel és
szemöldök magassággal, de 15 cm-es parapettel készültek.
Az engedély köteles eltéréseket a felszámolt jogelőd készítette. Az eltérések legnagyobb
volumenét adó 15 cm-s parapetes nyílászárók jól beazonosíthatók az 2013. februári
állapotrögzítő szakvélemény fénykép felvételein. Megállapítható, hogy az eltérések kielégítik
az Étv. 48.§ (1) d) pontja szerintieket "a szabálytalanság közérdeket nem sért", ezért az
eltéréseket tudomásul vettem.
 A mélygarázson belül az egy szintre tervezett parkolók kialakítása 1 db kivételével megtörtént.
A Kapu-Centrum Kft. (1039 Budapest Árpád u. 68.) parkológép forgalmazó nyilatkozott, hogy
a mélygarázs alkalmas arra, hogy abba az engedélynek megfelelő berendezéseken felül mé g
egy további, összesen 21 db parkológépet a megrendelést követően be tud szerelni.
 Az építési engedély szerint az Önkormányzattal kötött szerződés alapján 34 db parkolóhely
létesítésének átvállalása megfizetését hatóságom felé igazolták.
 A közterület (járda, közútcsatlakozás) szakszerű helyreállítása megtörtént.
 Az üzletek belső, nem engedély köteles kialakítása a helyszíni szemle időpontjában még ne m
mindenhol volt teljes mértékben kialakítva, mert ezt - burkolatok, szaniter berendezések
beépítése - a leendő tulajdonosok bevonásával, azok igényei szerint fogják befejezni.
 A fentiek és a felelős műszaki vezetői nyilatkozat alapján az építmény rendeltetésszerű és
biztonságos használatra alkalmas.
A FŐKÉTŰSZ Kft. 2133703494 számú nyilatkozatában a használatbavételi engedély kiadásához a
kémények megfelelőségét igazolta.
A megkeresett szakhatóságok hozzájárulásukat az alábbiak szerint indokolták:
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Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség
283-14/2013/KPH sz. szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:
"A Metrodom Mátyás tér Kft. (3012 Nagykökényes, Szabadság u. 37.) kérelmére indult
használatbavételi ügyben a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Jegyzője
(1082 Budapest Baross utca 63-67.), mint engedélyező hatóság megkereste a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségét, mint első fokú
tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.
A megkereső hatóság által csatolt iratok, a megtartott helyszíni szemle tapasztalatai, az ügyfél
által benyújtott iratok alapján a használatbavételi engedélyének megadásához hozzájárultam.
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 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, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012
(XI.8.) Korm. rendelet 12.§ (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."
Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest VI. kerületi Népegészségügyi Intézete mint az
ÁNTSZ VIII. ker. Intézete jogutódja V-R-024/3403-3/2013 sz. szakhatósági állásfoglalását az
alábbiak szerint indokolta:
"A METRODOM Mátyás tér Kft., (3012 Nagykökényes, Szabadság utca 37.) kérelmére indult
használatbavételi engedélyezési eljárás során Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi
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 figyelembevételével, az országos településrendezési és építési követelményekről
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényben és a
kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben foglaltakra tekintettel a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 44.§-a alapján adtam meg.
Az önálló jogorvoslat lehetőségét a Ket. 44.§ (9) bekezdése zárja ki.
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."
KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI
FELÜGYELŐSÉG KTVF: 42398-3/2013 sz. szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint
indokolta:
"A Felügyelőséghez 2013. augusztus 1. napján érkezett a Budapest Főváros VIII. Kerület
Józsefvárosi Önkormányzat Jegyzőjének 08-293/28/2013. számú szakhatósági megkeresése.
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A megkeresést, az ahhoz csatolt dokumentumokat, valamint az építési engedélyezési eljárás
során csatolt engedélyezési tervdokumentációt átvizsgáltam.
Felszíni vízvédelmi szempontból megállapítottam, hogy a teremgarázsban keletkező olajos
szennyvizet CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező (ACO OLEOPATOR NG3 típusú)
olajfogóval történő előtisztítás után közcsatornába vezetik.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §
(12) bekezdése alapján külön jogszabály szerinti építőipari műszaki engedéllyel, vagy CE
megfelelőségi jelöléssel rendelkező vízilétesítmény beépítése nem vízjogi engedély köteles
vízimunka, ezen berendezésekre a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 25.§ alapján kibocsátási
engedély kérelmet kell - külön eljárás keretén belül - a Felügyelőségre benyújtani, a
szennyvízkibocsátással, illetve közcsatornába vezetéssel kapcsolatos környezetvédelmi
követelmények meghatározásához. A fentiek értelmében tettem a rendelkező részben foglaltakat.
A megkereséshez csatolásra került a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos
Sándor u. 4.) befogadó nyilatkozata a közcsatornába vezetett vizekre vonatkozóan. A benyújtott
nyilatkozat elfogadásra került.
A zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
[284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdés c) pontja szerint a rendelet hatálya nem
terjed ki a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységekre (lakóépület).
A tárgyi ingatlanon lévő épületben a lakófunkción kívül üzlethelyiségek kerültek kialakításra.
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint az elsőfokú hatósági jogkört a
kerület jegyzője gyakorolja a rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt tevékenységek – tárgyi
ügyben 47 kiskereskedelem – esetében.
Fentiek értelmében tárgyi ügyben zajvédelmi szempontból a Felügyelőség nem rendelkezik
hatósági jogkörrel.
A Felügyelőségre benyújtásra került az építés során ténylegesen keletkező hulladékokkal
kapcsolatban az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
5. számú melléklete szerinti I. jelű építési hulladék nyilvántartó lap, valamint a hulladék
kezelését igazoló dokumentumok. A benyújtott dokumentumok elfogadásra kerültek. A
hatáskörömbe utalt kérdések tekintetében a rendelkezésemre álló dokumentációt elbírálva
megállapítottam, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával a tervezett tevékenység
környezetvédelmi, természetvédelmi, illetve vízügyi érdeket nem sért, ezért szakhatósági
hozzájárulásomat megadtam.
A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 33/2005. (XII.
27.) KvVM rendelet] 1. § és 6/A. § (1) bekezdése értelmében a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi szakhatósági eljárásokért a rendelet 1. számú mellékletének VI.
fejezetében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
A 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 3. § (5) bekezdése értelmében az igazgatási szolgáltatási
díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni
kell.
A megkereséshez nem került csatolásra az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló
befizetési bizonylat vagy annak másolata, illetve a Felügyelőség nyilvántartási rendszere alapján
sem történt tárgyi szakhatósági eljárásra vonatkozóan befizetés, ezért KTVF: 14334-3/2013.
számú végzésemben hiánypótlási felhívás került kiadásra a díjfizetésre.
A 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet VI. fejezet 2.2. pontjában megállapított
8500 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kérelmező megfizette (igazolva: 2013. augusztus 29).
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Szakhatósági állásfoglalásomat az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm.
rendelet 12.§ (1) és (6) bekezdése, illetve 6. számú mellékletének 10. pontja, a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 44.§ (1) bekezdése, és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet [a továbbiakban: 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet] 25. § b) pontja, 28. § c) pontja,
28/A. § és 32. § (1) bekezdése és 1. számú mellékletének IV. 5. pontja alapján adtam meg.
A 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 39.§ (1) bekezdése értelmében, a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi szakhatóság szakhatósági állásfoglalásának kialakítására a
megkeresés beérkezését követő naptól számított harminc nap áll rendelkezésre.
A Ket. 44.§ (9) bekezdése értelmében a szakhatósági állásfoglalás ellen külön fellebbezésnek
nincs helye, az ügyfél az engedélyező hatóság által hozott határozat - vagy az eljárást
megszüntető végzés - ellen nyújthat be jogorvoslati kérelmet. Kérem a Tisztelt Engedélyező
Hatóságot, hogy határozatát a Ket. 78.§ (1) bekezdése értelmében szíveskedjék a Felügyelőségre
megküldeni."
Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága
V-S-006/07243-2/2013 számú szakhatósági hozzájárulását az alábbiak szerint indokolta:
"A Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága
(továbbiakban: BFKH MMBH) a benyújtott villamos kivitelezési tervdokumentációt átvizsgálta.
A BFKH MMBH hatáskörébe utalt kérdések tekintetében a rendelkezésre álló dokumentációt
elbírálva és a helyszíni szemlét követően megállapította, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások,
valamint feltételek betartásával balesetelhárítási-, élet-, testi épség-, egészség-, vagyonvédelem
és üzembiztonság szempontból a tárgyi létesítést nem kifogásolja, villamos biztonságtechnikai
szempontból a használatba vételhez hozzájárul.
Szakhatósági hozzájárulásomat az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 6. számú mellékletének 17/2 pontja, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról
és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2012. (XII.27.) Korm.
rendelet, a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységek és a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló
321/2012. (XII.27.) Korm. rendelet és 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól (a továbbiakban: Ket.) alapján adtam meg.
Ket. 44.§ (8) Ha törvény vagy kormányrendelet azt lehetővé teszi, az ügyfélnek az eljárás
megindítása előtt - a szakhatósági eljárásért fizetendő illeték vagy díj megfizetése mellett benyújtott kérelmére a szakhatóság a szakhatósági állásfoglalásra vonatkozó szabályok
megfelelő alkalmazásával - az ügyfél meghatározott joga érvényesítésére irányuló eljárásban,
törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott időpontig felhasználható - előzetes
szakhatósági állásfoglalást (a továbbiakban: előzetes szakhatósági hozzájárulás) ad ki. A
hatóság a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást szakhatósági
állásfoglalásként használja fel azzal, hogy a 44.§ (7) bekezdése nem alkalmazható. (Ket. 44.§ (7)
Ha a szakhatóság megállapítja, hogy állásfoglalása jogszabályt sért, állásfoglalását a hatóság
határozatának vagy eljárást megszüntető végzésének jogerőre emelkedéséig egy alkalommal
módosíthatja.)
Ket. 44.§ (9) A szakhatóság előzetes szakhatósági hozzájárulása, állásfoglalása és végzései 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
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BP-5B/005/00227-11/2013 számú szakhatósági hozzájárulását az alábbiak szerint indokolta:
"A Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Jegyzője 08-293/27/2013. számú
megkeresésében a Budapest VIII. kerület Mátyás tér 10-11. szám alatti 35145. hrsz.-ú ingatlanon
épült lakóépület, földszintjén üzletekkel, használatbavételi engedélyezési eljárásában útügyi
szakhatósági állásfoglalásunkat kérte.
A megkereséshez csatolt dokumentáció, valamint a 2013. augusztus 27-én kelt
forgalomtechnikai kezelői és a 2013. szeptember 16-án kelt közútkezelői hozzájárulás
figyelembevételével megállapítottuk, hogy a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz a
szakhatósági hozzájárulásunk megadható.
Szakhatósági állásfoglalásunkat az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm.
rendelet 12.§ (1) bekezdése alapján, a kormányrendelet 6. számú mellékletében biztosított és a
Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4.§ (4) bekezdés a)
pont aa) alpontjában és a b) pont ba) alpontjában biztosított jogkörünkben eljárva adtuk ki.
Az önálló fellebbezést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény 44.§ (9) bekezdése alapján zártam ki."
Határozatomat - a beépített "A" és "B" jelű felvonókra - a többször módosított 113/1998. (VI.10.)
Kormányrendelet a felvonók és mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről,
üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről, 2 - 7.§- ai alapján hoztam mivel
-

a Schindle r Hungária Kft. (1117 Budapest Budafoki út 60.) - mint szerelő vállalat - csatolt
nyilatkozatai szerint a felvonók kielégítik az MSZ EN 81-1:1998+A3:2010 (köteles felvonó),
az MSZ EN 81-2:1998+A3:2010 (hidraulikus felvonó) vonatkozó előírásait.

-

a Schindle r Hungária Kft. (1117 Budapest Budafoki út 60.) részéről az "A" jelű (duplex jobb
oldali) személyfelvonóra E-08-1834/2013. számon és a "B" jelű (duplex bal oldali)
személyfelvonóra E-08-1835/2013. számon kiadott Megfelelőségi nyilatkozat alapján a
108/2001. (XII.23.) FVM-GM együttes rendelet (95/16 EK irányelv) 12. sz. mellékle te (E
modul) alapján végzett végátvételi vizsgálatról, amire való alkalmasságát a minőségirányítási
rendszerüket felügyelő 1008-as azonosítási számon kijelölt TÜV Rheiland InterCert Kft.
101/2012 nyilvántartási számú 2012.07.17. dátumú tanúsítványa igazolja.

Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága
V-S-003/07238-002/2013 számú nyilatkozatát az alábbiak szerint indokolták:
"A benyújtott iratok, dokumentumok, mellékletek alapján megállapítottam, hogy a szakhatósági
hozzájárulás a rendelkező részben tett kikötéseimmel megadható. Állásfoglalásomat a 312/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 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."
Az építkezés következtében bekövetkezett károk keletkezéséről hatóságomat a Mátyás tér 12. sz. alatti
társasház közös képviselője illetve tulajdonosai értesítették. A lakhatást gátló hibákat - nyílászárók
zárhatóságának biztosítását - menetközben elhárították. A bejelentések külön hatósági intézkedést
igénylő veszélyhelyzetet nem jeleztek.
Az építkezés során mért süllyedési értékek, a mozgásvizsgálat eredményei, alapvetően a mélyépítési
munkák időszakára voltak tehetőek, akkor sem haladták meg az ilyenkor szokásos mértéket, a
szerkezetépítés során már jelentősen nem mozogtak.
A jogutód építtető - többszöri felszólításra - az építkezés befejezésekor benyújtotta hatóságomnak a
szomszédos épületekben okozott károkról készített jegyzőkönyveket, melyeket a jogosultsággal
rendelkező tartószerkezeti szakértő az alábbiak szerint értékelt: "Az épületben életveszélyre utaló
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elváltozások nem láthatók, közvetlen életveszély nincsen."
A kivitelezés következtében – a benyújtott szakértői vélemények alapján – életveszélyes állapot
nem keletkezett, így - a kivitelezéssel okozott károk tekintetében - további hatósági intézkedésre okot
adó körülmény nincs, azok a polgári jog szerint rendezendőek, különös tekintettel az Étv. 37.§ (2)
bekezdésére.
A használatbavételi engedély megadása ellen – az előírt kikötések teljesítése esetén –
építésrendészeti, közegészségügyi, tűzvédelmi és egyéb szempontból kifogás nem merült fel, vagyis
nem áll fenn az Étv. 47.§ (2) illetve az 51.§ (2) szerinti állapot.
Étv. 44. § (2) A használatbavételi engedélyt meg kell adni, ha az építményt vagy egy részét építési engedélyhez kötött építési munka esetén - az engedélynek megfelelően, rendeltetésszerű és
biztonságos használatra alkalmas módon építették meg.
Étv. 37. § (2) Az építésügyi hatóság engedélye az építési munkával kapcsolatos polgári jogi
igényt nem dönt el.
Étv 47.§ (2) Az építésügyi hatóságnak külön kormányrendeletben foglaltak szerint el kell
rendelnie:
a) az építmény, építményrész részleges vagy teljes átalakítását, - amennyiben ez nem lehetséges,
vagy ha az építtető ezt nem vállalja - a lebontását vagy az újraépítését, ha a kivitelezés az
állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető módon történik,
b) az építmény, építményrész állékonyságát, az életet, egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető, valamint az engedély nélküli használat megszüntetését,
c) az építmény, építményrész hibáinak, hiányosságainak megszüntetését,
ca) ha azt rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas módon építették meg, vagy
ezáltal idegen ingatlanban az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető állapot keletkezett,
cb) ha a használatbavételi engedély megszerzését követő engedély és bejelentés nélkül végezhető
átalakítás, változtatás, rendeltetésmódosítás következtében az érintett építmény vagy
építményrész a - változtatáskor, átalakításkor, rendeltetésmódosításkor hatályos rendeltetésszerű és biztonságos használatra vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak nem
felel meg, vagy
cc) ha a használatbavételi engedély megszerzését követően engedélyhez vagy bejelentéshez kötött
szabálytalan átalakítás, változtatás, rendeltetésmódosítás következtében az érintett építmény
vagy építményrész az - ellenőrzéskor hatályos - rendeltetésszerű és biztonságos használatra
vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak nem felel meg,
d) az építmény jókarbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését, illetőleg az építmény
felülvizsgálatát, szükség szerinti átalakítását, felújítását, helyreállítását vagy lebontását, ha
annak állapota az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot
veszélyezteti.
Mindezek figyelembevételével az Étv. 44.§ (2) bekezdése, valamint az építésügyi és
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 40-41.§ értelmében a rendelkező részben
foglaltak szerint határoztam.
Határozatomat a Ket. 71-74.§-ának betartásával hoztam meg, a Ket. 44-45.§ alapján szakhatóságok
bevonásával, helyszíni szemle lefolytatásával (Ket. 56.§. (1) bek. b.) pont). Az Étv. 34.§ (6)
bekezdésében foglaltak szerint a vonatkozó szakhatóság előírásait is figyelembe vettem.
Illetékességemet és hatáskörömet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és
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működési feltételeiről szóló 343/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 1.§. (1) a.) pontja, valamint a Ket.
19.§. (1) bekezdése és a 21.§ (1) bekezdése állapítja meg.
A fellebbezés lehetőségét a Ket. 98.§ (1) bekezdése értelmében biztosítottam az eljárásban részt
vevő ügyfelek részére. A fellebbezés indokolási kötelezettségről az Étv. 53/C. § (12) bekezdése
alapján adtam tájékoztatást. A fellebbezési illeték mértékéről szóló tájékoztatásom az illetékekről
szóló 1990. évi XCIII. törvény XV. mellékletében foglaltakon alapul.
Eljárási költséget - az 1990. évi XCIII. az illetékről szóló törvény XV. melléklete szerint kiszámított
és lerótt illetéken felül - nem állapítok meg.
A 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról kimondja:
"50. § (1) A közös képviselő (az intézőbizottság elnöke) - a (2) bekezdés rendelkezésének kivételével
- jogosult a közösség képviseletének ellátására a bíróság és más hatóság előtt is. E jogkörének
korlátozása harmadik személlyel szemben hatálytalan.
(2) Építésügyi hatósági eljárásban - amennyiben a társasház közössége ügyfélnek minősül - annak
képviseletére az (1) bekezdésnek megfelelően a közös képviselő (az intézőbizottság elnöke) jogosult,
azonban az új építmény építésére, valamint a meglévő építmény tömegének megváltoztatására
jogosító, továbbá a társasház kérelmére hozott építési engedélyt valamennyi tulajdonostársnak
kézbesíteni kell."
A fentiek szerint a szomszédos társasházak ingatlan tulajdonosait, mint ügyfeleket, közös
képviselőjük útján értesítem.
Felhívom a társasház közös képviselőjének figyelmét, hogy az általa é rtesítendő tulajdonosok
tájékoztatásáról annak figyelembevételével gondoskodjon, hogy a fellebbezés benyújtására
törvényes lehetőség csak a részéről visszaérkezett tértivevényen szereplő átvételi időponttól
számított 15 napon belül van.
Határozatomról értesülnek a külön íven felsoroltak.
Budapest, 2013. október 09.
Rimán Edina jegyző nevében és megbízásából:
Bedő Klára
irodavezető

Ügyfélként kapja:

építtető = az ingatlan tulajdonosa, építtető meghatalmazottja, kivitelező,
felelős
műszaki
vezető,
felvonó
kivitelező
parkológép
forgalmazó/kivitelező, 3 db szomszédos társasház közös képviselője

Tájékoztatásul kapja: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi
Kirendeltség, Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest VI. Kerületi
Népegészségügyi Intézet, Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és
Műszaki Biztonsági Hatósága Műszaki Biztonsági Osztály, ÉMI Kft.
Felvonó és Mozgólépcső Felügyelet, Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság
Rádióellenőrző és Zavarvizsgáló Osztály, VIII. ker. Főépítész ,Vízmű,
Csatmű, Gázmű, Elmű, FŐKÉTÜSZ, Építésfelügyelet
Jogerő után kapja:

építtető, Földhivatal
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