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ÉRTESÍTÉS 

 

A 2018. augusztus 10-én kelt Kp/21869/5/2018/VIII sz. határozatban a Metrodom CH Leno KFT. 
nevében eljáró Parti Istvánné kérelmére, az 1095 Budapest Mester utca 85/A sz. 38021/36 hrsz. 

ingatlanon tervezett -1 P+F+5 és -1+P+F+9 emelet magas 174 lakást, 1 üzlethelyiséget és 128 db 
parkolóhelyet tartalmazó lakóépület (nettó alapterülete: 14931,67 m²) építésére Kovács István (É/1 

01-2499) építésztervező által 2018. augusztus 8-án készített tervdokumentáció alapján, továbbá 4 

db személyfelvonó megépítésére  Nagy Sándor (F-T 01-11123) felvonótervező 2018. március 8-án 
készített tervdokumentációja alapján az építési engedélyt megadtam. 

 
Mivel a határozattal szemben fellebbezés nem érkezett, ezért az építési engedélyhatározat az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 82. § (2) a) pontjában foglaltak 
alapján 2018. szeptember 12-én véglegessé vált. 

 

 
Budapest, 2018. 09. 17. 

                                                                   Dr. Dombóvári Csaba jegyző megbízásából                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                      

Garamvölgyi Ernő  

                                                                                          csoportvezető  
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Kapják: 
 Név Cím Ügyszám 
1)  Metrodom CH-LENO KFT.  3012 Nagykökényes Szabadság út 37. Kp/21869/13/2018/VIII 

2)  Parti Istvánné meghatalmazott ÉTDR Kp/21869/13/2018/VIII 

3)  Metrodom CH Maya KFT.  3012 Nagykökényes Szabadság út 37. Kp/21869/13/2018/VIII 

4)  FHB Keresk.-i Bank ZRT.  1082 Bp. Üllői út 48. Kp/21869/13/2018/VIII 

5)  Takarék Keresk.-i Bank ZRT. 1082 Bp. Üllői út 48. Kp/21869/13/2018/VIII 

6)  MRY Immobilien GMBH  Österreich Wien Schottenfeld gasse 
85/1 

Kp/21869/13/2018/VIII 

7)  Város-kép KFT.  1115 Bp. Fraknó utca 32. Kp/21869/13/2018/VIII 

8)  Bp. Fő. IX. ker Ferencvárosi Önk. 
Vagyonkezelési Iroda  

1092 Bp. Ráday utca 26. Kp/21869/13/2018/VIII 

9)  Bp. Fővárosi Önk. 
Vagyonkezelési Iroda  

1052 Bp. Városház utca 10-12. Kp/21869/13/2018/VIII 

10)  BFKH V. ker.-i Építésfelügyelet  ÉTDR Kp/21869/13/2018/VIII 

11)  Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Közép-pesti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
(tűzvédelem) 

ÉTDR Kp/21869/13/2018/VIII 

12)  Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Katasztrófavédelmi 
Hatóság (vízügy) 

 Kp/21869/13/2018/VIII 

13)  BFKH VI. Kerületi Hivatala – 
Népegészségügyi Osztály 

ÉTDR Kp/21869/13/2018/VIII 

14)  BFKH XII. ker.-i Hiv. Műszaki 
Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály, 
Műszaki Biztonsági Osztály 

ÉTDR Kp/21869/13/2018/VIII 

15)  BFKH III. Kerületi Hivatala 
Közlekedés Felügyeleti Főosztály 
Útügyi Osztály 

ÉTDR Kp/21869/13/2018/VIII 

16)  PMKH Bányafelügyeleti 
Főosztály 

ÉTDR Kp/21869/13/2018/VIII 

17)  PMKH Érdi Járási Hivatal 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 

ÉTDR Kp/21869/13/2018/VIII 

18)  Bp. Főv. IX. ker. Ferencv. Önkor. 
Polgármestere 

ÉTDR Kp/21869/13/2018/VIII 

 
 
 
 

Az ügyintézés helye:  
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Polgármesteri Hivatala  

Hatósági Iroda Építésügyi Hatósági Csoport  
1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. Levelezési cím: 1450 Bp. Pf.: 2. 
Telefon: 21-51-077, faxszám: 215-50-80, e-mail cím: hatosagiiroda@ferencvaros.hu 



 

 

 

1096 Budapest IX. kerület, Lenhossék utca 24-28. Telefon +3612151077 • fax: 215-5080 

e-mail: hatosagiiroda@ferencvaros.hu  webcím: www.ferencvaros.hu  

 

 Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201800026186 

 Iratazonosító: IR-000309987/2018  

 Iktatószám: Kp/21869/5/2018/VIII 

 Ügyintéző: Vargáné Izsó Veronika 

  Elérhetősége: +3612151077, izso.veronika@ferencvaros.hu  

    

Tárgy: Építési engedélyezési eljárás (általános)  

 1095 Budapest IX. kerület, Mester utca 85/A sz., hrsz.: 38021/36 

 új lakóépület építése 

 

HATÁROZAT 

 

 

A Metrodom CH Leno KFT. (3012 Nagykökényes Szabadság út 37.) nevében eljáró Parti 
Istvánné kérelmére, az 1095 Budapest Mester utca 85/A sz. 38021/36 hrsz. ingatlanon tervezett - 

1 P+F+5 és -1+P+F+9 emelet magas 174 lakást, 1 üzlethelyiséget és 128 db parkolóhelyet 
tartalmazó lakóépület (nettó alapterülete: 14931,67 m²) építésére Kovács István (É/1 01-2499) 
építésztervező által 2018. augusztus 8-án készített tervdokumentáció alapján, továbbá 4 db 

személyfelvonó megépítésére  Nagy Sándor (F-T 01-11123) felvonótervező 2018. március 8-án 
készített tervdokumentációja alapján  

 
az építési engedélyt megadom. 

 

 

Az engedélynek az alábbi feltételei vannak: 

 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35100/8117-
9/2018.ált. sz. előzetes szakhatósági állásfoglalásának kikötéseit maradéktalanul be kell tartani: 

1. Az építési tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, 
hogy a talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg 

állapotában a tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni 
védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések  méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-
EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket 

meghaladó minőségromlást. 
2. A megvalósítás során a felszíni és felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető, be kell 

tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait. 
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3. A munkálatok során esetlegesen bekövetkező káreseményt a vízügyi hatóságra be kell jelenteni, 
annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról az Építtető köteles 
gondoskodni. 

4. Az építési, felvonulási területen a munkagépek javítása, karbantartása, valamint tisztítása tilos. 
5. A használatbavételi engedély kérelemhez csatolni kell 

 a víz- és csatornaszolgáltatók kivitelezést elfogadó nyilatkozatát, 

 a kivitelező nyilatkozatát a beépített előtisztító berendezés(ek)re vonatkozóan, 

 a felelős műszaki vezető nyilatkozatát, hogy a kivitelezés a végleges építési engedély szerint  
valósult-e meg. 

Felhívom a figyelmet, hogy 

 Amennyiben a beépítésre kerülő előkezelő berendezés(ek) ÉME engedéllyel vagy CE 

megfelelőségi jelöléssel rendelkezik, az arra vonatkozó bizonyítvány másolatának 
csatolásával, a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerint összeállított 
dokumentációval legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását, vagy annak 

hiányában a berendezés üzembe helyezését követő 30 napon belül kibocsátási engedélyt kell 
kérni a vízügyi hatóságtól. 

 
A Budapest Főváros Kormányhivatala XII. kerületi Hivatala Műszaki Engedélyezési Főosztály, 
Műszaki Biztonsági Osztály 2018. 05. 11- i BP-12/203/01726-2/2018 sz. előzetes szakhatósági 

állásfoglalásának kikötéseit maradéktalanul be kell tartani: 
1. A Budapest Főváros Kormányhivatal XII. Kerületi Hivatala Műszaki Engedélyezési Főosztály 

Műszaki Biztonsági Osztályát a létesítmény használatbavételi engedélyezési eljárásába műszaki  

biztonsági szakkérdésben meg kell keresni. 

2. A felvonó berendezés(ek) használatbavételi dokumentációjához csatolni kell a 146/2014 

(V.5) Korm. rendelet 2. § 10. pontja szerinti használatbavételi alkalmassági nyilatkozatokat. 
• a felvonó biztonsági berendezéseinek listáját a gyártó megfelelőségi nyilatkozatokkal, 

• a gyártó vagy a felelős forgalmazó nyilatkozatát arról, hogy az általa szállított és felszerelt  
(felszereltetett) berendezés megfelel az engedélyezett terveknek, továbbá a szükséges beállításokat 
és a legalább 24 órás próbaüzemeltetést elvégezte, és a berendezés a rendeltetésszerű és 

biztonságos használatra alkalmas; 
• az üzemeltető (tulajdonos) nyilatkozatát arról, hogy a berendezés karbantartását, üzemügyeletét 

és - ha szükséges - vezetését hogyan oldja meg; vagy a karbantartási szerződés másolatát, 
• a berendezés kiviteli dokumentációját (a 146/2014 (V.5.) Korm. rendelet 1. melléklet szerint). 
• a felvonó 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 3. melléklete szerint összeállított adatlapját. 

 a 146/2014 (V.5) Korm. rendelet 2. § 10. pontja szerinti valamelyik nyilvántartott szervezet által, a 
végellenőrzési jegyzőkönyv alapján kiállított alkalmassági nyilatkozatot vagy tanúsítványt. 

Felhívom a figyelmét: 

1. A tárgyi létesítmény használatbavételekor a vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásainak 
betartásán kívül a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben 

eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági 
hatóságokról szóló Korm. rendeletben előírt műszaki biztonsági engedélyezési és vizsgálati 

eljárások lefolytatását kell Hatóságomtól kérelmezni! 
2. Az elkészült létesítményt használatba venni csak az engedélyező hatósághoz benyújtott kérelem 
alapján megszerzett használatbavételi engedély birtokában lehet. A nyilvántartott szervezet által 

kiállított alkalmassági nyilatkozat birtokában a tulajdonos (vagy meghatalmazottja) köteles a 
használatbavétel engedélyezését az előírt mellékletekkel az építési engedélyt kiadó hatóságtól 

írásban kérelmezni. A használatbavételi engedélyezési eljárásban a Budapest Főváros 
Kormányhivatal XII. kerületi Hivatala Műszaki Engedélyezési Főosztály Műszaki Biztonsági 
Osztálya szakhatóságként részt vesz. 

3. Az engedélyezési záradékkal ellátott tervtől eltérni csak előzetes engedélyem alapján szabad. 
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A Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály 2018. 05. 9- i 
BP-06/NEO/02820-2/2018. sz. előzetes szakhatósági állásfoglalásának kikötéseit maradéktalanul be 
kell tartani: 

1. Az épület helyiségeinek rendeltetésüknek megfelelő szellőzéséről gondoskodni kell. Mesterséges 
szellőztetés esetén a szellőzőrendszer hatásosságát légtechnikai bemérési beszabályozási 

jegyzőkönyvvel kell igazolni.  
2. Az üzlethelyiségekben a közmű csatlakozásokat biztosítani kell. Az üzletekhez tartozóan H-M 
vizes, légbeszívó szelepes, tömlővéges csatlakozással ellátott takarítóvíz vételi helyeket kell 

kialakítani.  
3. A porta/ recepció helyiség és az öltöző padozatának hidegburkolata csak padlófűtéssel fogadható 

el, ellenkező esetben legalább fél-meleg padlóburkolatot kell biztosítani.  
4. A helyiségek természetes és mesterséges megvilágítása a tevékenység jellegének megfelelő 
legyen. Az általános mesterséges megvilágításhoz káprázatmentes és megfelelő színhatású 

lámpatesteket kell biztosítani.  
5. Az épület hulladéktároló helyiségeinek padló- és falburkolata az ajtó magasságáig mosható, 

fertőtleníthető legyen, benne H-M vizes tömlővéges, légbeszívó szelepes vízvételi helyet és 
padlóösszefolyót kell kialakítani.  
6. A gépkocsi tárolók (parkoló szintek) szellőzését CO érzékelőről, illetve időkapcsolóval vezérelve, 

alsó-felső elszívó és befúvó nyílások kialakításával úgy kell kialakítani, hogy a teljes tér átszellőzése 
megoldott legyen.  

7. A kazánhelyiségbe vízvételi helyet és padlóösszefolyót kell tervezni.  
8. A garázs bejáratát úgy kell kialakítani, hogy a csapadék a garázs szintre ne tudjon befolyni. 
Amennyiben ez nem biztosítható a garázs szint vízelvezetését- olaj-, benzinfogó műtárgyon keresztül 

vezetve - közcsatornára kell kötni. Amennyiben szükséges a szennyvíz közcsatornába vezetéséhez 
átemelő szerkezet telepítése, azt a környezetétől elkülönítetten, zárt helyen kell létesíteni.  

9. Az olajfogó és a szennyvíz átemelő szerkezet környezetét (fal-és padlóburkolat) moshatóan, 
fertőtleníthetően kell kialakítani, és biztosítani kell a légbeszívó szelepes, tömlővéges csatlakozással 
ellátott takarítóvíz vételi helyeket. A műtárgyból kikerülő iszap veszélyes hulladéknak minősül, 

tárolását a vonatkozó előírások szerint meg kell oldani. A veszélyes hulladék elszállíttatása csak 
arra feljogosított céggel történhet.  

10. A természetes szellőzéssel nem rendelkező belsőterű helyiségek megfelelő mértékű mesterséges 
szellőzéséről gondoskodni kell. A gépkocsi tárolóból közvetlenül megközelíthető helyiségek 
mesterséges szellőzését a gépkocsi tároló szellőzésétől függetlenül kell megoldani. Amennyiben ez 

nem megoldható, úgy például a tároló helyiségeket úgy kell átalakítani, hogy azok a garázzsal egy 
légterűek legyenek (válaszfalak helyett dróthálóval határolt helyiségek kialakítása).  

11. A használatbavétel feltétele a vízhálózat fertőtlenítése, amit negatív vízvizsgálati eredménnyel 
kell igazolni. A vízhálózat kiépítése után a vízhálózat fertőtlenítését, majd azt követő 48 órás 
folyatását kell elvégezni. A vízvizsgálatot csak akkreditált mintavevő, vagy hatóság által vett és 

vízvizsgálatra akkreditált laboratóriumban lehet elvégezni.  
12. A használatbavételi eljárásra Osztályomat meg kell hívni.  

 
A Pest megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztály 2018. 05. 25- i PE/V/1237-6/2018 sz. 
előzetes szakhatósági állásfoglalásának kikötéseit maradéktalanul be kell tartani: 

1. Az ásványi nyersanyag a kitermeléssel az építési hatósági engedéllyel rendelkező személy 
tulajdonába kerül.  

2. Az engedélyben foglalt tevékenységgel össze nem függő célra felhasznált ásványi nyersanyag 
után bányajáradékot kell fizetni, melynek mértéke a más célra felhasznált, hasznosított, vagy 

értékesített ásványi nyersanyag mennyisége után keletkező értéknek az 50%-a.  

3. A Bányafelügyelet megállapítása alapján a tárgyi építés során kitermelt homok (kódszám: 1453) 
megnevezésű, 870 Ft/m3 fajlagos értékű ásványi nyersanyag 500 m3-t meghaladó mennyisége után 
bányajáradékot kell bevallani a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: 

MBFSZ) „Bányajáradék Önbevallás szilárd ásványi nyersanyag Engedélyes” című nyomtatványán. 
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Az önbevallást az építési engedély határozat jogerőre emelkedésétől számítva a kitermelés 
befejezéséig negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell benyújtani az MBFSZ-hoz. 
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 MBFSZ Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01031513-

00000000 számú számlájára. 
 
A Pest megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály 2018. 05. 18-i PE-06/KTF/12894-3/2018. sz. előzetes szakhatósági állásfoglalásának  
kikötéseit maradéktalanul be kell tartani: 

1. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 
23.) Korm. rendelet] hatálya alá tartozó helyhez kötött légszennyező forrásokra (gázkazánok) 
teljesíteni kell a 31. § (1) pontban előírt alapbejelentést a 4. melléklet szerinti tartalommal.  

Határidő: a használatbavételi engedély kérelem benyújtásával egyidejűleg.  
2. A bejelentés köteles légszennyező forrásra meg kell kérni a pontforrás működési engedélyt a 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés értelmében az 5. melléklet szerinti 
tartalommal.  
Határidő: a használatbavételi engedély kérelem benyújtásával egyidejűleg. 

3. A kivitelezési munkafolyamatok során az építtetőnek megfelelő intézkedéseket kell tennie a diffúz 
levegőterhelés minimalizálása érdekében (poros területek nedvesítése).  

4. A munkaterületről talaj, illetve egyéb porképződést okozó anyag csak zárt, illetve ponyvával 
takart szállítójárművel szállítható.  
 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi kirendeltség 2018. 02. 
28-i 35150/5863-5/2018.ált. sz. előzetes szakhatósági állásfoglalásának  kikötéseit maradéktalanul 

be kell tartani: 
1 . A kivitelezés során olyan építési célú anyagok, késztermékek és berendezések építhetőek  be, 
amelyek külön jogszabályban meghatározott megfelelőség igazolással vagy Eurocode tűzállósági 

méretezési igazolással rendelkeznek. A kivitelezés során alkalmazott anyagok, 
késztermékek és berendezések tűzvédelmi megfelelőségét igazoló iratokat a használatbavételig be 

kell nyújtani az elsőfokú tűzvédelmi szakhatóság részére. 
2 . A tűzoltási felvonulási terület tényleges kialakítását a tűzvédelmi szakhatósággal a kiviteli 
tervezés megkezdése előtt igazolt módon egyeztetni kell. 

3 . Az épület területén a fali tűzcsapokat úgy kell elhelyezni, hogy a legtávolabbi hely oltását is 
tudják biztosítani – a megközelítési utat tömlőfektetési nyomvonalon kell figyelembe venni -, 

valamint a fali tűzcsapok fedjék le a tűzszakasz teljes területét. A tényleges kialakítást a tűzvédelmi 
szakhatósággal a kiviteli tervezés megkezdése előtt igazolt módon egyeztetni kell. 
4 . A fali tűzcsapok helyét tűzvédelmi jellel (biztonsági jel) kell megjelölni. A biztonsági jel 

lehet kívülről vagy belülről megvilágított vagy utánvilágító jel, amely legalább a vonatkozó műszaki 
követelményben meghatározott ideig és mértékben alkalmas a céljának megfelelő fény 

kibocsátására. 
5 . Az épület kiürítési útvonalain, a tűzeseti főkapcsolót tartalmazó helyiségben és a tűzoltó 
egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon a vonatkozó szabványban foglalt 

követelményeknek megfelelő menekülési útirány jelzőrendszert kell a biztonsági világítás mellett 
létesíteni. A biztonsági világítás megfelelőségét a használatbavételkor fénytechnikai mérési 

jegyzőkönyvvel kell igazolni. 
6 . Minden szellőzőrendszert úgy kell kialakítani, hogy a füst és a tűz átterjedését ne tegye lehetővé 
az egyes szintek, rendeltetési egységek között. A tényleges megoldást a tűzvédelmi szakhatósággal a 

kiviteli tervezés megkezdése előtt igazolt módon egyeztetni kell. 
7 . A használatbavételi eljárásig be kell szerezni az épület tüziv ízellátás (külső, belső oltóvíz 

intenzitás) biztosításának megfelelőségéről szóló Fővárosi Vízművek által kiadott közmű 
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nyilatkozatot. A mértékadó tűzszakasz alapján számított oltóvízintenzitást föld feletti tűzcsapokkal 
kell biztosítani. 
8 . A hő- és füstelvezető, füstmentesítő rendszer kialakítása feleljen meg a vonatkozó előírásoknak, 

tényleges műszaki megoldásokat a tűzvédelmi szakhatósággal a kiviteli tervek készítése előtt igazolt  
módon egyeztetni kell. 

9 . A tűzterjedési elleni védelmet valamennyi homlokzat esetében biztosítani kell, a tervezett 
kialakítást a tűzvédelmi szakhatósággal a kivitelezés megkezdése előtt igazolt módon egyeztetni kell. 
1 0 . Az épület villámcsapások hatásaival szembeni védelmét biztosítani kell. 

1 1 . A tervezett tűzjelző berendezés létesítését, illetve használatbavételét az I. fokú tűzvédelmi 
hatósággal engedélyeztetni kell. 

1 2 . A vonatkozó rendeletben meghatározott kivitelezési tűzvédelmi dokumentáció munkarészt kell 
készíteni. A tervezett építési tevékenység szempontjából érdemi adatot, tényt, körülményt nem 
tartalmazó tervdokumentáció részek elhagyhatóak. 

 
A Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály 

Útügyi Osztály 2018. 02. 12-i BF/UO/NS/A/954/1/2018 sz. előzetes szakhatósági állásfoglalásának  
kikötéseit maradéktalanul be kell tartani: 
1. Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata Kp/20699-2/2018/XXX. számú, 2018. 

július 6-án kelt – Bp. IX. kerület Ferencváros Önkormányzat tulajdonában lévő útszakaszokra 
vonatkozó - közútkezelői hozzájárulásában foglaltakat be kell tartani.  

2. Budapest Közút Zrt. Út, híd, műtárgy igazgatóság Közútkezelői osztály 41/878-2/2018. számú, 
2018. február 22-én kelt – Bp. Főváros Önkormányzat tulajdonában lévő útszakaszokra vonatkozó - 
közútkezelői hozzájárulásában foglaltakat be kell tartani.  

3. A forgalomtechnikai kezelő Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatóság 46/1746-
2/2018. számú, 2018. június 8-án kelt forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásában foglaltakat be 

kell tartani.  
4. A Mester utcai útcsatlakozásra és a Máriássy utcára nyíló behajtónál, a járdán közlekedők 
biztonsága érdekében, a behajtónál elhelyezve, hang és fényjelzés kiépítésével kell a kihajtó 

gépjárművekre a figyelmet felhívni  
5. Az elkészült építmény használatbavételi engedélyezési eljárása során a BFKH III. KH Útügyi 

Osztályt újra meg kell keresni szakhatóságként.  
6. Az építmény használatbavételének engedélyezéséhez szükséges útügyi szakhatósági hozzájárulás 
megadásának feltétele, hogy a tervezett közlekedési létesítmények a szükséges engedélyek és 

jóváhagyások birtokában kerüljenek kialakításra, és azok kielégítsék a forgalombiztonság alapvető 
követelményeit.  

 
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesterének a 2017. 12. 04- i 
Kp/ 33726 /2017/X sz. településképi véleményében az új több lakásos épület építését a következő 

feltételekkel engedélyezésre javasolta: 
- az alacsony tömegű tömb legfelső lakásaihoz tartozó erkélyeken, az azok fölé helyezette vasbeton 

előtetővel oldják meg az árnyékolást 
- egyes homlokzati helyeken a színezés átgondolandó 
- a klímák közterületről nem látható módon kerülhetnek elhelyezésre, egységes terv alapján, 

melynek szerepelnie kell a társasházi alapító okiratban is 
- alaprajzi szinten biztosítani kell az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletnek való megfelelést  
- rögzítsék a társasházi alapító okiratban, hogy loggia belső színezése és a felső emeleti nagy 
lakások árnyékolása milyen módon lehetséges 

és a fenti kikötésekkel módosított tervet egyeztetni kell a Főépítészi csoporttal a jelen vélemény 
kézhezvételétől számított 30 napon belül. 
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A módosított terveket 2018. 01. 05-én egyeztették a Főépítészi csoporttal, melynek eredménye 
sikerrel zárult. 
 

A határozat véglegessé válásáról – a záradékolt terveknek az építtető részére történő megküldésével 
– külön értesítem. 

Az építési engedély a véglegessé válásának napjá tól számított három évig hatályos. A hatályossága 
alatt, ha az építési tevékenységet - az építési napló megnyitásával igazoltan - megkezdték, akkor az 
építési tevékenység megkezdésétől számított öt éven belül az építménynek használatbavételi 

engedély megadására vagy használatbavétel tudomásulvételére alkalmassá kell válnia.  
 

Az építtető csak a véglegessé vált 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 engedélyezési 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 az 

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 véglegessé vált 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. 
 
Az építtetőnek az építési engedély hatályának lejárta előtt előterjesztett kérelmére az építési 

engedély érvénye legfeljebb két alkalommal egy-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.  
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Az építési engedélyt az építtető jogutódja is felhasználhatja, kötele s 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 végzésben rendelkezik. 
 

Az építtetőnek az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor 
használatbavételi engedély iránti kérelmet kell benyújtania építési hatóságomhoz elektronikus 

úton az ÉTDR rendszerbe. 

 

Az engedélyezett lakóépületet és felvonóit csak használatbavételi engedéllyel lehet használni. 

 
2020. december 31-ig az épületnek rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas 

állapotban kell lennie, valamint az építésügyi hatóság használatbavételi engedélyével vagy 

tudomásul vételével kell rendelkeznie. 

 

Figyelmeztetem, hogy a létrehozott építmény csak használatbavételi engedély kiadását vagy 

tudomásulvételt követően, és - a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvényben 

meghatározott esetben - szén-monoxid érzékelő berendezés elhelyezése után használható, 

 

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 
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, 
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- 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 fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, 

amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.  
 
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 CH Leno KFT. nevében eljáró Parti Istvánné kérelmet nyújtott be, , az 1095 Budapest 

Mester utca 85/asz. 38021/36 hrsz. ingatlanon tervezett - 1 P+F+5 és -1+P+F+9 emelet magas 174 
lakást, 1 üzlethelyiséget és 128 db parkolóhelyet tartalmazó lakóépület építésének, továbbá 4 db 

személyfelvonó megépítésének engedélyezése ügyében. 
 
A kérelmet és a mellékleteit megvizsgálva az alábbiakat állapítottam meg: 

 
A benyújtott építési engedély iránti kérelem mellékleteivel és a pótolt dokumentumokkal együtt 

megfelel az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletében, és 
felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014 (V. 5.) Korm. rendelet 2. sz. 

melléklete I. fejezete szerinti dokumentációban 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 2018. 08.09- i helyszíni szemle során megállapítottam, hogy a tárgyi ingatlan megfelel a 

terveknek, építési munkát nem végeznek, az építési engedély megadásának helyszíni feltételei 
fennállnak. 
 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztró favédelmi Hatósági Osztály 35100/8117-
9/2018.ált sz. előzetes szakhatósági állásfoglalásának indoklása: 

Kérelmező 2018. május 7. napján érkezett előzetes szakhatósági megkeresése, a megkereséshez  
csatolt dokumentációk, annak június 6. és 21. napján érkezett kiegészítései és a rendelkezésemre 
álló adatok érdemi vizsgálatát követően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

A TÉR 64 Stúdió Építészeti Kft. (1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 33. I/1.) által 2018. április 
dátummal készített, az ÉTDR felületen közzétett építési engedélyezési dokumentáció szerint  tárgyi 

területen új épület építését tervezik. A tervezett épület vízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz 
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elvezetése közüzemi hálózattal lesz megoldva. A parkoló szinten olaj- és iszapfogó berendezés kerül 
beépítésre. 
A szakhatósági megkereséshez benyújtott geotechnikai állásfoglalás szerint a vízzáróan kialakított 

alépítmény cca. 3,5 m-rel lesz a terepszint alatt, nem okoz érdemi (1 cm-nél nagyobb) talajvíz-
visszaduzzasztást. 

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 
védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt  vízbázis védőterületet nem 

érint. 

A tárgyi terület szennyeződés érzékenysége 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és a 2. számú 
melléklete szerint, a 7. § (4) pontjában meghatározott 1:100 000 méretarányú országos 

érzékenységi térkép alapján: érzékeny. 
Tárgyi létesítmény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 12. 
a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta 

és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók 
esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról 

szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 83/2014. 
(III. 14.)] 1. § 11. pontja alapján meghatározott parti sávot nem érint. 
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a 

továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 3. § (12) bekezdése alapján az ÉME engedéllyel, 
vagy CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező előkezelő berendezések létesítése, használatbavétele, 

üzemeltetése nem vízjogi engedély köteles tevékenység, ugyanakkor a szennyvízkibocsátással járó 
tevékenységet a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásai szerint csak jogerős engedély 
birtokában lehet végezni. 

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 

29.) Korm. rendelet, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletet a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, valamint a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény figyelembe vételével történt. 

Jelen előzetes szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 57. § figyelembevételével adtam ki. 

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 116. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét az 
Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 13/2015. 
(III. 31.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése írja elő. A fellebbezés előterjesztésének módját az 

Ákr. 26. § (1) bekezdése és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése írja elő. 

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi 
igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) 

Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2 pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) 
Korm. rendelet szabályozza. 

 
A Budapest Főváros Kormányhivatala XII. kerületi Hivatala Műszaki Engedélyezési Főosztály, 
Műszaki Biztonsági Osztály 2018. 01. 19- i BP-12/203/00306-2/2018 sz. előzetes szakhatósági 

állásfoglalásának indoklása: 
A benyújtott iratok, dokumentumok, mellékletek alapján megállapítottam, hogy a szakhatósági 

hozzájárulás a rendelkező részben tett kikötésekkel megadható. 
Kikötéseimet az alábbiakkal indokolom. 
Az 1. pontot a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró 

hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 
szóló 

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 14. § 3. bekezdés a) pontja alapján írtam elő. 
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A 2. pontot a Felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Fmr. 2. melléklet II. pontja alapján, valamint a műszaki biztonsági 
követelmények teljesülése végett írtam elő, figyelembe véve, hogy a használatbavételi engedély 

kérelemmel együtt be kell nyújtani a Fmr. 3 melléklete szerinti adatlapot, mely tartalmazza a 
berendezés Budapest Főváros Kormányhivatala – a berendezések országos nyilvántartását vezető 

szerv – által adott azonosító számát. 
A figyelemfelhívás 1. pontját a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi 
ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki 

biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet alapján írtam elő. 
A figyelemfelhívás 2. pontját a Fmr. 3. § (1) bekezdése szerint tettem és a 2. melléklet II. pontja 

alapján tettem. 
A figyelemfelhívás 3. pontját az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Áltr.) 22. § (1) bekezdése alapján írtam elő. 
Hatáskörömet, mint műszaki biztonsági hatóságot a 365/2016. (XI.29.) Korm. rendelet 13.§ (1) és 

(2) a) bekezdés és a 14.§ (3) bekezdés a) pontja alapján biztosított, mely szerint: 
„a) engedélyezési és hatósági ellenőrzési jogkört gyakorol, a villamos összekötő vagy felhasználói 
berendezés üzembe helyezése esetén a balesetelhárítási, illetve az élet-, testi épség-, egészség-és 

vagyonvédelmet, valamint az üzembiztonságot szolgáló jogszabályi rendelkezések megtartásának 
vizsgálata céljából villamos biztonságtechnikai ellenőrzést folytat le igazgatási szolgáltatási díj  

ellenében.” 
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. fejezet 12 pontja az alábbiakban határozza meg a műszaki 

biztonsági követelményeknek való megfelelést. 
Ha az eljárás 

a) hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezéssel tervezett építményre vonatkozik, 
b) hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tartállyal tervezett építményre 
vonatkozik, 

c) hatósági felügyelet alá tartozó ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készülékkel tervezett 
építményre vonatkozik, 

d) legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos 
berendezéssel, rendszerrel tervezett építményre vonatkozik, illetve 
e) felvonó, mozgójárda vagy mozgólépcső létesítésére, áthelyezésére, átalakítására, 

használatbavételére, vagy bontására irányul, ha ahhoz építésügyi hatósági engedélyhez kötött 
építési tevékenység szükséges. 

Állásfoglalásomat az Áltr. 5. melléklet IV. rész 3. pontjában, valamint a felvonókról, 
mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fmr.) 
2. melléklet I. részében meghatározottak alapján készített műszaki dokumentációban és a Fmr. 6. 

mellékletében meghatározottak alapján készített tervezői nyilatkozatban foglaltak alapján 
alakítottam ki. 

Állásfoglalásomat a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján adom ki. 
Állásfoglalásom ellen az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) 
bekezdése alapján „a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében 

támadható meg”. 
 

A Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály 2018. 05. 9- i 
BP-06/NEO/02820-2/2018. sz. előzetes szakhatósági állásfoglalásának indoklása: 
A Metrodom CH Leno Kft. (3012 Nagykökényes, Szabadság utca 37) által megbízott Parti Istvánné 

Rita a Budapest IX. kerület Mester utca 85 sz., 38021/36 hrsz. alatti lakóépület és üzlethelyiségek 
építési engedélyezési ügyével kapcsolatban előzetes szakhatósági állásfoglalást kért Osztályomtól.  

Előzetes szakhatósági állásfoglalásomat a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a 
települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású 
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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 nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény  

 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény  

 Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) 

Korm. rendelet  

 A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény  
Az előzetes szakhatósági állásfoglalásomat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

szóló 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bekezdés d) pontja és az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 57. §-a szerint adtam meg.  

Hatáskörömet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint 
az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 12. §-a, az egyes 
közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 

(XII.9.) Korm. rendelet I. számú mellékletének 4. számú táblázatának 27. pontja, illetve a fővárosi 
és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 

ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (1) bekezdése, illetékességemet az R. 5. §-a szerint a 2. 
melléklet 1. pontja állapítja meg. 

Az önálló jogorvoslatot az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre 
hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.  

Jelen szakhatósági hozzájárulás a társhatóságok engedélyét nem pótolja, azzal együtt érvényes. 
 
A Pest megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztály 2018. 05. 25-i PE/V/1237-6/2018 sz.. 

előzetes szakhatósági állásfoglalásának indoklása:  
Metrodom CH Leno Kft., mint kérelmező, a tárgyi építési engedélyezési eljárása során, az 

építésügyi hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 
szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 6. melléklet 16. pontja alapján szakhatóságként megkereste 
a Bányafelügyeletet szakhatósági állásfoglalása kiadására.  

A rendelkező rész 1., 2. és 3. pontjában 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.) Kor. rendelet (a 
továbbiakban: Vhr.) 4.§ (1) bekezdés ac) pontja alapján tette, mivel számítása szerint az építés 
során, a kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége meghaladja az 500 m3 mennyiséget, így a tárgyi 

eljárásban az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. pontja 34-es alpontja alapján 
ásványvagyon-védelmi szempontból fennáll a hatásköre.  

A rendelkező rész 3. pontjában előírtakat a Bányafelügyelet az alábbiakban részletezi:  
A terepszint alatti beépítés a dokumentáció alapján kb. 2298 m2 területen történik. A mellékelt 
metszetrajzok alapján átlagosan kb. 4,1 méteren van a pince padlószint. A talajvizsgálati jelentés 

alapján kb. 2,4 méter vastagságú ásványi nyersanyagot termelnek ki az építés során.  
A talajvizsgálati jelentés (Dr. Mahler András okl. építőmérnök– 2009. február) fúrásszelvényei 

alapján átlagosan 1,7 méter vastag ásványi nyersanyagnak nem minősülő barna kavicsszórványos 
homok feltöltést termelnek ki a területről a munkagödör kialakítása során. A feltöltés nem minősül 
ásványi nyersanyagnak. Ennek figyelembe vételével az építés során a kitermelt ásványi nyersanyag 

mennyisége meghaladja az 500 m3 mennyiséget.  
A talajmechanikai jelentés fúrásszelvényei alapján a szürkés sárga homok, megnevezésű altalaj az 

ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás 
módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján a homok 
kategóriába sorolható (kódszám: 1453).  
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A dokumentáció alapján az ásványi nyersanyag értéke az 500 m3-t meghaladó térfogat (m3) x 870 
Ft/m3.  
A fizetendő bányajáradék mértéke ennek 50%-a.  

A Bányafelügyelet az önbevallással kapcsolatos előírásokat a Vhr. 4.§ (4) és (5) bekezdése alapján 
tette. A hivatkozott nyomtatvány a www.mbfh.hu honlapról letölthető az alábbi menüpont elérési 

útvonalon: Ügyintézés – Bányajáradék – Önbevallás – Szilárd Ásványi Nyersanyag – Szilárd 
ásványi nyersanyag engedélyes. 
A Kérelmező a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási 

költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII.30.) 
NFM rendelet 2. melléklete szerinti 23.000.- Forint eljárási díjat a Pest Megyei Kormányhivatal 

10023002-00335735-00000000 számú számlájára befizette.  
A Bányafelügyelet hatáskörét a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43.§ (3) bekezdése, 
bevonásának feltételeit az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. pontja 34-es alpontja, 

illetékességét a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3.§ és 1. melléklete állapítja meg.  
A jogorvoslati tájékoztató az Ákr. 112. § és az 55. § (4) bekezdésén alapul. 

 
A Pest megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály 2018. 05. 18- i PE-06/KTF/12894-3/2018. sz. előzetes szakhatósági állásfoglalásának 

indoklása: 
Kérelmező meghatalmazottja Parti Istvánné Rita (1095 Budapest, Ipar utca 2/B.) a Budapest IX. 

ker. Mester utca 85/a. szám (38021/36 hrsz.) alatti ingatlanon 175 db lakást és 1 db üzletet magába 
foglaló új társasház építési engedélyezése tárgyában kérte a Járási Hivatal előzetes szakhatósági 
állásfoglalását. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) Ákr. 57. § rendelkezése értelmében ha törvény vagy kormányrendelet nem 
zárja ki, az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóság a 

szakhatósági állásfoglalásra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával előzetes szakhatósági 
állásfoglalást ad ki. A benyújtott előzetes szakhatósági állásfoglalás kialakítására irányuló 
kérelmet, valamint a csatolt tervdokumentumokat átvizsgálva az alábbiakat állapítottam meg: 

Kérelmező tárgyi ingatlanon 175 db lakást, 1 db üzlethelyiséget tartalmazó társasház építését 
tervezi. A tervezett épülethez 123 db parkoló kerül kialakításra. A társasház hőenergia ellátását 6 

db Remeha Quinta Pro 115 típusú 114 kW / db teljesítményű kondenzációs falikazánnal kívánják 
biztosítani. A kazánok füstgáz elvezetése a földszinti kazánháznál kaszkád rendszerben történik. A 
kazánházi készülékek égéstermék elvezetései vízszintes gyűjtőcsőhöz csatlakoznak, ami az aknába 

tervezett béléscsöves kéményhez vezeti az égésterméket. Levegőtisztaság-védelmi szempontból 
megállapítottam, hogy a kivitelezés során Járási Hivatal hatáskörébe tartozó légszennyező 

pontforrás kerül beépítésre. A kivitelezési munkák során diffúz porszennyezés következhet be, így a 
diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket kell érvényesíteni a 306/2010. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése értelmében. Az építési tevékenység során keletkező építési 

hulladékok elszállításakor a közúti jármű üzembentartója a szállított anyag által okozott 
levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles – a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2) 

bekezdése értelmében. Az építés által érintett Budapest IX. kerületi 38021/36 hrsz.-ú belterületi 
ingatlan egyedi jogszabály alapján kijelölt országos jelentőségű védett, természeti területet és a 
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett területet 

nem érint. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet szerint Natura 2000 
területnek az ingatlan nem része. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. 
törvényben lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetét nem érinti a beruházás. 

A területen kármentesítés nincs folyamatban. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. § c) bekezdése szerint: „Nem terjed ki a 

rendelet hatálya a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységre”. Zajvédelmi 
szempontból a Járási Hivatal nem rendelkezik hatáskörrel tárgyi ügyben. A hatáskörömbe utalt 
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kérdések tekintetében a rendelkezésemre álló dokumentációt elbírálva megállapítottam, hogy a 
kikötéseim, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával a tervezett tevékenység 
környezetvédelmi, táj - és természetvédelmi érdeket nem sért, ezért szakhatósági hozzájárulásomat 

megadtam. Felhívom a figyelmet a következőkre:  

 A használatbavételi engedély kérelemmel együtt be kell nyújtani a felelős műszaki vezető 

nyilatkozatát arról, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet a jogerős építési 
engedélynek és a jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentációnak stb. megfelelően 

végezték, illetve, hogy az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék 
mennyisége elérte-e az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben előírt mértéket.  

 A felelős műszaki vezető nyilatkozatának ki kell térnie arra is, hogy az építési -bontási 

hulladékokat az előírások szerint kezelték, és legkésőbb az építőipari kivitelezési 
tevékenység befejezésekor a munkaterületről – engedéllyel rendelkező szervezet által 
engedéllyel rendelkező kezelőnek – hasznosításra, illetve ártalmatlanításra elszállították.  

 Az építés során keletkező hulladékok szelektív gyűjtését és lehetőség szerint minél nagyobb 
arányú hasznosítását biztosítani kell.  

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet [a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 1. § és 4. § (1) 
bekezdése értelmében a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatósági eljárásokért a rendelet 

6. számú mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A 14/2015. (III. 31.) 
FM rendelet 5. § (6) bekezdése értelmében az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló 
befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni kell. A 14/2015. (III. 31.) FM 

rendelet 6. számú melléklet 2.1. pontjában megállapított 14 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat 
Kérelmező 2018. május 14. napján megfizette, melyről a befizetési bizonylatot csatolta. 

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. 
(XII. 29.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. melléklet ”4. Építésügyi ügyek” 

táblázat 28-32. pontjai, az Ákr. 57.§ és 55. § (2) bekezdése, valamint a környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 

30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet] 26. § (1) bekezdés b) 
pontja és (2) bekezdése, valamint a 27. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján adtam 
meg. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró Járási Hivatala illetékességi 

területét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a 8/A. § (1) és (2) bekezdése szabályozza. 
Az ügyintézésre vonatkozó határidőt az Ákr. 55. § (2) bekezdése értelmében, az 50. § (1) bekezdés c) 

pontja írja elő.  
Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást  befejező döntés elleni 
jogorvoslat keretében támadható meg. 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi kirendeltség 2018. 02. 
28-i 35150/5863-5/2018.ált sz. előzetes szakhatósági állásfoglalásának indoklása: 

A Metrodom CH Leno Kft. (3012 Nagykökényes, Szabadság utca 37.) megkereste a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, mint első fokú 
tűzvédelmi szakhatóságot előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. 

Az ügyfél a kérelemhez csatolta az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató 
elektronikus dokumentációs rendszerben (ÉTDR) az építési engedélyezési eljáráshoz szükséges 

iratokat, nyilatkozatokat, amely dokumentumok alapján az építési engedély megadásához 
hozzájárultam a fenti feltételekkel. 
A feltételeket az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján állapítottam meg: 

1. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról és a tűzoltóságról szóló 
1996. évi XXXI. törvény 13. § (1) bekezdése értelmében az építési termék építménybe történő 

betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 
szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 3.§ (3) és (4) bekezdése alapján. 
2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 
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(továbbiakban: OTSZ) 65-67. § -ban foglaltak alapján 
3. Az OTSZ 79. § -ban foglaltak alapján. 
4. Az OTSZ 148. § (1) bekezdésében foglaltak alapján. 

5. Az OTSZ 146. § (1) bekezdésében foglaltak alapján. 
6. Az OTSZ 34. §-ában foglaltak alapján. 

7. A mértékadó tűzszakasz terület figyelembevételével meghatározott tűzoltóvíz biztosításának 
érdekében, az OTSZ 72. §, 73. § alapján. 
8. Az OTSZ 88. §-ában foglaltak alapján. 

9. Az OTSZ 19. §, 22-26. §-aiban foglaltak alapján. 
10. Az OTSZ 140. § (1) bekezdés és a 141. § alapján 

11. Az OTSZ 154. §-ában foglaltak alapján. 
12. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. § (2) 
c) pont szerint. 

Tájékoztatom továbbá, hogy a tárgyi felvonó és mozgólépcső építési engedélyezési ügyben – a 

felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) 

bekezdése – megállapítottam szakhatóságunk hatáskörének hiányát, ezért azok engedélyezési 

eljárásban nem áll módunkban szakhatósági állásfoglalást kialakítani. 

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam. 

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
(a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló 

kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. táblázat 16. sora, illetékességemet a 
katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. 

§-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg. 
Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki. 

 
A Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály 
Útügyi Osztály 2018. 02. 12-i BF/UO/NS/A/954/1/2018 sz. előzetes szakhatósági állásfoglalásának 

indoklása: 
A Metrodom CH Maya Kft. megbízásából eljáró Parti Istvánné megkeresésére, a tárgyi építési 

engedélyezési eljárás ügyében útügyi szakhatósági eljárás indult a BFKH III. KH Útügyi Osztályon.  
Előzetes szakhatósági állásfoglalásunkat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Kp/20699-2/2018/XXX. számú, 2018. július 6-án kelt, a Budapest Közút Zrt. Út, 

híd, műtárgy igazgatóság Közútkezelői osztály 41/878-2/2018. számú, 2018. február 22-én kelt 
közútkezelői állásfoglalása, valamint a Budapest Közút Zrt Forgalomtechnikai Igazgatóság 

46/1746-2/2018. számú, 2018. június 8-án kelt forgalomtechnikai kezelői hozzájárulása alapján 
adtuk ki.  
Jelen végzést az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. pontjának 36. sora szerinti 
hatáskörömben eljárva hoztam meg.  

A jogorvoslat lehetőségéről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. év i CL. törvény 55. 
§ (4) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást. 
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesterének a 2017. 12. 04- i 

Kp/ 33726 /2017/X sz. településképi véleményének indoklása: 
A Metrodom CH Leno Kft. (3012 Nagykökényes, Szabadság út 37.) képviseletében a TÉR 64 Stúdió 

Építészeti Kft., mint kérelmező 2017. november 29-én településképi véleményezési eljárást indított a 
kerület Polgármesterénél. 
A többlakásos lakóépület építése ellen kifogást nem emelek, mivel az a feltételek betartása mellett  

- megfelel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmények ről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott követelményeknek, és 
- illeszkedik a településképbe 
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- nem ellentétes a területre vonatkozó, a Képviselő-testület 18/2004 (V.21.) rendeletével 
megalkotott Vágóhíd utca és környéke kerületi szabályozási tervével. 

Feltételeimet Ferencváros építészeti, városképi, értékeinek védelme és igényes alakítása a városképi 

illeszkedési követelmények érvényesítése, összességében az épített környezet rendezett és esztétikus 
kialakítása érdekében tettem. 

Döntésemet az Étv. 6/A. § (2) és (3) bekezdése, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet Korm. 

rendelet 21. § (1) bekezdése alapján alkotott 6/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet által 
biztosított jogkörömben hoztam. 

 
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 a kérelmező, aki egyben a tárgyi ingatlan 
tulajdonosa, a szomszédos ingatlanok tulajdonosai, a vételijog és a jelzálogjog jogosultja. 

 
Tájékoztatom, hogy a Kp/21869/1/218/VIII sz. függő hatályú döntés nem vált véglegessé, mert 

az érdemi döntést 25 napon belül meghoztuk. 

 
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 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 81. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján szól a törvény 112. és 116. §-aiban foglaltak szerinti fellebbezési 

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

 
 

 

Budapest, 2018. 08. 10. 
 

 
 

 
                                            Dr. Dombóvári Csaba  
                                             jegyző megbízásából 

 
 

                                              Garamvölgyi Ernő 
                                            csoportvezető 
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Kapják: 
 Név Cím Ügyszám 
1)  Metrodom CH-LENO KFT. 

(szomszéd) 
3012 Nagykökényes Szabadság út 37. Kp/21869/5/2018/VIII 

2)  Parti Istvánné meghatalmazott ÉTDR Kp/21869/5/2018/VIII 
3)  Metrodom CH Maya KFT.  3012 Nagykökényes Szabadság út 37. Kp/21869/5/2018/VIII 

4)  FHB Keresk.-i Bank ZRT. (vételijog) 1082 Bp. Üllői út 48. Kp/21869/5/2018/VIII 
5)  Takarék Keresk.-i Bank 

ZRT.(jelzálogjog) 
1082 Bp. Üllői út 48. Kp/21869/5/2018/VIII 

6)  MRY Immobilien GMBH 
(szomszéd) 

Österreich Wien Schottenfeld gasse 85/1 Kp/21869/5/2018/VIII 

7)  ˮCity Home Aˮ társasház (szomszéd) 1095 Bp. Mester utca 83/A Kp/21869/5/2018/VIII 
8)  ˮCity Home Bˮ társasház (szomszéd) 1095 Bp. Mester utca 83/B Kp/21869/5/2018/VIII 
9)  Bp. Fő. IX. ker Ferencvárosi Önk. 

Vagyonkezelési Iroda (közterület 
tualjdonosa) 

1092 Bp. Ráday utca 26. Kp/21869/5/2018/VIII 

10)  Bp. Fővárosi Önk. Vagyonkezelési 
Iroda (közterület tulajdonosa) 

1052 Bp. Városház utca 10-12. Kp/21869/5/2018/VIII 

11)  Építésfelügyelet jogerőnél ÉTDR Kp/21869/5/2018/VIII 

12)  Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Közép-pesti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
(tűzvédelem) 

ÉTDR Kp/21869/5/2018/VIII 

13)  Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Katasztrófavédelmi 
Hatóság (vízügy) 

 Kp/21869/5/2018/VIII 

14)  BFKH VI. Kerületi Hivatala – 
Népegészségügyi Osztály 

ÉTDR Kp/21869/5/2018/VIII 

15)  BFKH XII. ker.-i Hiv. Műszaki 
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály, Műszaki Biztonsági 
Osztály 

ÉTDR Kp/21869/5/2018/VIII 

16)  BFKH III. Kerületi Hivatala 
Közlekedés Felügyeleti Főosztály 
Útügyi Osztály 

ÉTDR Kp/21869/5/2018/VIII 

17)  PMKH Bányafelügyeleti Főosztály ÉTDR Kp/21869/5/2018/VIII 
18)  PMKH Érdi Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 

ÉTDR Kp/21869/5/2018/VIII 

19)  Bp. Főv. IX. ker. Ferencv. Önkor. 
Polgármestere 

ÉTDR Kp/21869/5/2018/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  
 


