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9/6

7 1 1 2, 08 Mérnöki tevékenység, mĹiszaki tanácsadás
Bejegyzés ke|te: 201 6.03.07.

Hatályos: 2016.03.07' - ...

7 120, 08 MÚszaki vizsgálat, e|emzés
Bejegyzés ke|te: 2016.03.07.

Hatályos: 2016.03.07. - .,.

81 í o,o8 ÉpítményÜzeme|tetés
Bejegyzés ke|te: 201 6.03.07.

Hatályos: 201 6'03.07, - .''

41 1o.o8 Épületépítési projekt szervezése
Bejegyzés kelte: 201 6.03.07.

Hatályos: 201 6.03.07. - ...

4120,08 Lakó- és nem |aki épĹi|et épĺtése
Bejegyzés ke|te: 201 6.03.07.

Hatályos: 201 6.03.07. - ...

6832'08 | ngat|an keze|és

Bejegyzés ke|te: 201 6.03.07.

Hatályos: 201 6.03.07. - .'.

6831'08 |ngat|anügynökĺ tevékenység
Bejegyzés kelte: 201 6.03.07.

Hatályos: 201 6.03.07. -',.

6820'08 Saját tu|ajdonú, bére|t ingatlan bérbeadása, üzeme|tetése
Bejegyzés ke|te: 201 6'03.07.

Hatályos: 201 6.03.07' - .'.

521 0'08 Raktározás. táro|ás

Bejegyzés ke|te: 201 6.03.07.

Hatályos: 201 6.03.07. - ...

5229, 08 Egyéb szál | ítást kiegészítő szo|gá|tatás

Bejegyzés ke|te: 2016.03.07.

Hatályos: 201 6.03.07. - ...

5221,08 Szárazfo|di szállítást kiegészítő szo|gáltatás
Bejegyzés ke|te: 2016.03.07.

Hatályos: 201 6.03.07. - ...

7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás
Bejegyzés kelte: 2016.03.07.

Hatályos: 201 6.03.07. - ..'

5590.08 Egyéb szá||áshe|y-szoIgáltatás

Bejegyzés ke|te: 2016.03.07.

HatáIyos: 201 6.03.07. - ..,

5520'0B Üdu|ési, egyéb átmeneti szá||áshe|y-szolgá|tatás
Bejegyzés ke|te: 201 6. 03.07.

HatáIyos: 201 6.03.07. - ...
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016. 06. O7-ihatállval 3. oldal, összesen: 4 oldal

A cÉG JEGYZETT TŐKÉJE

11/1 Összesen:3 000 000 HUF

Bejegyzés kelte: 201 6.03.07.

Hatályos: 201 6.03.07. - ...

A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATA|

13/1 Boros Áŕŕjla (an: Kunkli Mária) 1t ugyvezető (vezeto tisztségvise |ő) 1025
Budapest. cseppkő utca 59.
Szü|etés ĺdeje:,l 978.06.27.
Adóazonosító je|: 8407 1 9 1 27 2
A hite|es céga|áírási nyi|atkozat vagy az ügyvéd á|ta| e|lenjegyzett a|áírás-minta
benyújtásra került.

A képvise|et módja: öná||ó.

A jogviszony kezdete: 201 6.03.0 j.
Bejegyzés ke|te: 2016.03.07.

Hatályos: 201 6.03.07. - ...

20 A cÉG sTATlszTlKA| SZÁMJELE

20/1 25507164-6810_113_01.

Bejegyzés ke|te: 2016'03.07.

Hatályos: 201 6.03.07. - ...

21 AcÉGADoszÁMA

21/1 25507164_2_41.

Adiszám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 201 6.03.05.
Bejegyzés kelte: 2016.03.07.

Hatályos: 201 6.03.07. - ...

32 A cÉG PÉNZFoRGALM| JELzŐszÁrrĺn
341 10400126_50526787_82681010

K&H Bank zrt.012 Budapest (1075 Budapest, Káro|y krt. 17-19.; 01 1o o41o43)
A számla nyitási dátuma: 2016.03'1o.
Bejegyzés ke|te: 2016.03. 1 8.

Hatályos: 201 6.03.1 8. - ...

45 A cÉG ELEKTRoN|KUS ELÉRHETŐSÉGE

45/1 E mail: borosati@vahoo.com
Bejegyzés kelte: 20,|6.03.07.

Hatályos: 201 6.03.07. - ...

49 A cÉG cÉGJEGYzÉxszÁľnl
49/1 01 09279097

Vezefu e a(z) Fővárosi Törvényszék Cégb írósá ga nyi lvántartásában.
Bejegyzés ke|te: 2016.03.07.

HatáIyos: 201 6.03.07. - .'-

11

13
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4, ol.da|, összesen: 4 oldalOPTEN Kft. > Cégkivonat 2016.06.}7-íhatéilyal-

Cégformától fÜggő adatok

í A TÁRsAsÁG TAGJAINAK ADATA|
(0e)

1(09y1 to1 09 690883 #Đ * ] ALKoTÁs 2ooo |ngat|anfej|esztési és Szo|gá|tati Korláto|t

Fele|ősségĹÍ Társaság HU 1026 Budapest, Radna utca2.

A tagsági jogviszony kezdete: 2016.03.01.
Bejegyzés kelte: 201 6.03.07.

Hatályos: 201 6.03.07. - ...

Az adatok az OPTEN Kft. Cégtár rendszerébő| származnak, amely cégek esetén a
cégközlönyben megjelent hivata|os adatokat tarta|mazza, más szeruezetek esetén egyéb

forrásból származő hivatalos és gyíijtiitt információk láthatók.

Lekérdezés időpontja: 20í 6.06.08 1 3:54
Uto|so feldo|gozott Gégköztöny megjelenési dátuma: 20í6.06.04.

Adatbázis utolsó aktual izá lás i dátu ma : 201 6.06.07,| 2:19

oPTEN KÍt.o

/
ď,ĺĺ

https ://www. opten.hu/cegtaľ/cegkivonat-nyomt atasl 0 1 0927 9097 2016.06.08 łj



Üg1ĺiratszím @ľon zonosító):
IratazonosÍtó:
lktatószám:
Ügĺntező:
Eléľtet6sége:

' 2016000t96I3
IB400147453D016

08.|67ĺ82;0|6
Bereczk József

+3 6 1 4 5 92288, bereczti@iozs efr mos.hu

T".*y. Budąpes VIII. Bródy síndorrÍca M.g- 3il83hlý. alátí ĺngÚtanra k,lúott0E-726ľ2?I2o|5 ikt.sz. 1ÉTDRir*zmosÍó: IR-0006190872015).sz'ęítésiengnéÍyhď'fuoatĺavonatkozójogutodlásieľrgedély ĺirye

vnc ZÉ,s
,

Tudomĺĺsul veszenn, Í:r/gíy a20l5. december 1'7.-étke|t(ogerő: 2016. ftbruĺír to.) 08:726n2n0ĺ,5
ikt. sz. (ÉTDR' iratazonośĺtó: I'R.000619087ľf}ts)jogeľőäEpŕési engedéý jogostĺItją az Alkoüĺs
]olp.lns{anfejle9ź{ és Szo|gĺńttató Kft. @n:ioze Budapest Radna vtsa2.,iigyverető: BoľosAttib) mint építtető !{ep, jogutódp a Bnóđy Inveshnent i<r 1lozo Bdapest, Radna úsa 2.,ĺjgnezstő: Boros AÉila)'

Döntésem. e|len a köżé.stől (kézbesÍtéstől) suĺmĺtott 15 napon betĺil a Budapest F,őłáros
KornińnyhÍvatatához (1056 Budapest, vĺóĺ u sził,1;i.^-t.ł-d" n"to.ĺgo-hoz benyújtott
fellebbezéssel|ehetéln[ 30 000f Ft fe.Ilebbezes;i ĺlleték.előzetes rnegfizetésétĺłövetően
Az ilkltśk leroható:
1..a papí. alapon benyújtott Élbbbezési iĺaton ilbtékbélyegfoeĄ
2. a Blúapest:.Fővĺáros \tI: keľĺilet 10403387-00028584-00000003 sz banlszí m|ájára töľténő
befuetéssel, Íl"bmek ĺnegtiirtéffiét hatósígomlĺI ieazo|ni kelt
Ebktngnik.rs.riton indíúott..ĺi'Éýr.en.a.kéĺ.glmező, építtető csak,banki átutalłssąl, elektonikus úton'
fustheti be az illetékeĹ

Az ĺig5ďél .a:fellebbezśsét ĺndokolnĺ. köteles, a fellebbezćsnek a me.gtánĺadott döntéssel
tartalmĺlag össztÍiĘgőnelt kell'lennie, és a fetlebbezésben csak a döntésből közvetlenüI adróđó
jog. vary.érdekséľęlemľ€ le|iet hÍvaŕkoa|.

A,jogoľvosbta nyítw álló idö a|at,łazíigyÍdlaz építési.mĺiszaki dokumentációba hatoságomĺlá!
ĺig#lfogađási irtőbeĄ iisŕÉli jogosuhságínak earclása mellett betekiľńeĹ

INDoKoLÁs
ÁIkotĺís z000.'Ingltlanfejtcsztő ós Szo|gáltató'IťÍĹ (cÍm: t026Bldapcs! Radna lrtsa2.,ĺĘrtrretö:
'Boros Aül|a) mínt ćpíĹ,tetŕ'. a 08.726ľ22ľf0t5 íkĹ sz @ľon iĺatazsnosfró: IR.00061ownols1
lntáĺoattal építési...engedétyt kapott a Bldapest Mtr. kerĺtlet Bnóđy Sánđor utca 44. sz
(Kőfangó .utca 13;), 36483' hľsz alatti ingatbn terłezstt 31 |akásos |akóépĺilet létesíBérc '

vabmint 1 db 1000 kg teheľüínísúFłoSpace PW13/10.19 típusú 13 sremétyes szrmétyfelvonó és 1

x 1082Budapest,Baĺossu.63ó7. Ż 459-2|ffi v30
wwwjoaefuaĺos.hu



db 3000 kg telleľÜíľl.sű DP-PB.2-Iíľ.:š,64R.,0.SZTDDH Íípusszáľnrł szcméły.teheďelvonĺígé pkocs i pľkoló áte mető telepítés é re vonatkozóan
A Břú,dy InvestmentKÍL (|026 Brdapest Radna ttľa2.,ügyvezeto: tsoľos AtĺIĄ jogutód atárgyiépŕési engedéý tekíĺÚetćben jogutodtís fudoľnrísuMt"t ta'iď ä;n,ířľääi hatoságomhoz
A kérelem_ tévesen _ a7.éptté1i engedély azoĺrosíń számán(201500053364) btt hatósĺígomhozbenyijtva. Mive| a jogutódtłs új eliáiásnak minőstil, ;,é;.;;Jfi'á.; .ř:Éňń arcľrosító szĺmonfoýtattam le.

A kérelenĺrek ľreýt adtam és aľendelkerś résńen í'tak szerint döntötfern
Döntesemet az épíłésĺig,li 

!1 eľ.ĺĺte1{elĺiqyl1jlyt^Ęasi ę!órásokról és ellenőrzésekrőI, vąIamint azépítésĺigli hatósági- 
'-bafuí,źoil ',ĺlo slzngl':Qű ä.; ro,* ,"na.l"iil. $-át figyebmbevéve a kozlgazgatasi naĺałęt ejánźs és szolgdĺtatós'auna,o, szabóIyairóI szs|ő 2004. évi CXL.törvény (ovábbíakban: KeĹ) 16. $ (2) bekezděse aap;an ľ,ozu* ľog

Mivet a döntésemet a.kéľe|ém benyůjtásájóI szĺĺmított 8 napon belĺil megho úam, ezśrta 2004. évĺc)ü: tv. (KeĹ) 71lA.s (6) bek. Đ pontÍr alapján a fiĺggłi n*t'ĺly" döntéstmelt őúem.
Döĺtésemet az építěsüg1lĺ 

ly építésfeltigłeleti hatósági e!árásobóI és ellenőrzésekrőI, valbmint.azépítésiigľi hatósági szolgdltaĺasril 
",ĺlo Ennu,;@. 

-8) Koľľn ľendelet 53. $.át figyelembevéve ą közigazgatasi hatósógi efrárás és smlgłźłtutts úItalános szabóIyatróI szsló 20o4. évi CXL.tiĺľvény (to\ľábbbkaan: K9t) 
-1ý: $ĺ2) bękeděśe alapján ľ'oá' ,og.

A fcllcbbczési bheĹőié.g.t...Ą9l t6. $.(ó) bekezdése, ralamint a 99. $ (l) bekezdése ahpjánbiztosítottam. A feileb6eresi. illeték nnĺ.*et az tlleiłlcitrat sĺb tg:go' 
,łi 

xcm. üiľvény(továbbhkban: Itv.) 29.s ę) bekezdése wtamint XV. sz ĺľplbkbtę ahpjőnáI|apfrottam ľľrcg
A ftllebbezés iľdokolásikłitebzeüsé 4I * épttett környezet alakításlźróI és védelméről su,tő 1997.évi Doffm. tłirvéľry (Úov'ábbhkban:-Étv.; s5lc. $ (12) bekezđése ahpjĺín adtam tajékotatáŚ-
A jogutódlís trdomĺísulvéteľ eljánís azI.\.29. $ (1) bekezdése a|apjánilleték köÚebs, meýneknrátĺíke azltv. XV. sz melEklet I. bekezdés 13. ńnÜá ;ńŕĹ
Ügm aze!ärási ilbtéket brótą aleróü illetéken Éliil e!árási kiiÍséget nemá|hpfrok nleg
řtratlískörĺim és illetékességem a KeĹ 21. $ (l) bekezdés b) poľltjáĄ rłabmint az építés1igyi és azéptr.ý1feĘľe|eti hatóságok kijeliiEséńl és mĺĺktidesí ftltrĺtele t(l| sn|ó 3Ęnoo6. QqI. 23.) Korĺnreĺdebt l. $ (1) bekezdešén abpuĹ

Budapes.t, 20ĺ6.Ínáľcius 25.

Danada-RinÉn EJifun jegrzfrl

nevébęn és rrcgfo íásíból:

1.:iř'n;,ĺ.ľĺ\
. 

: l :1Ĺ., :ii.i!,i' .L--
El 1082 Budapest, Bamss u.63-67. Z 4S}-ZIOO v30 2

.\,ĺ eĺę.'hľonikug ĺloĺruľĺĺc';:tit ĺĺlbzu : fagiajia-ż*aĺ

wwwjoaefraĺos.hu



Frtesĺi|nek:

t.
l,T't\J
TájékoŹatrĺsul:

J.

4.
5.

Egyéb:

6.

7.

Alkotás 2000 Kft.
Bródy Investment Kfr.

Baross 88 Kft.
Nove Kft.
Złild-Kaĺika lffi.

rpnes ľelugyelet (jogerő után)
Iľattár

l(26 Budapest, Radna utca 2.
I(26 Budapest, Radna utca2.

1089 Bp., Baross utca 86.

|?!3 Bp., AdyEndĺe utca68-70. A/|/8
1094 Bp., Pávautca3l.

Émn

B 1082 Budapest, Baĺoss u. 6347. 7 459.2|ú
wr'vrľjoaefvaĺos.hu

v30
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BUDÁPEST FovÁnos VIII. KERI)tET

Jozsľrvĺnosĺ tNrconIvĺÁNYZAT J rcxzo1r,

Ügyiratszám (ÉTDR zonosító):
Iratazonosítĺí:
Iktatószám:
Ügyiratszám:
Ĺigyintéző:

201s00045'720
IR-000l0l952/20ló

K08-7/f016
08-63D0t6

Beľeczk József

Tárw: - Bp. VIII., Bródy Sándor utca 44' (Kőfaragó

eljárása - bontási engedéIy _ hatarozatjogerőre emelés

I3.) sz., 36483 hrsz. alatti irodaépüleĺ bontási engedélyezési

Elérhetősége: +36|4592288, bcleczkiííłozscĺVaľos.h u

T|szteh Ügŕelt

TétjékoztatorĄ hogy a Z}I5.július 29.-én kelt 08-517/512015 ikt. sz. 1ÉľoR iratazonosftó: IR-
000376f10l20l5) 2015. októbeľ l9'-én jogerore emelkedet! az A|kotás 2000 Kfr. (képviseló: Boros
Atti|a ,|0f6 Budapest, Radna utca 2.) részére kiadott Budapest W[., Bľody Sándor utca 44.
(Kőfangó utca 13.) sz, 36483 hnz alatti _ az A\<otás 2000 Kft. (t 026 Budapes! Radna utca l3.)
tulajdonában lévő - ingatlanon állQ pince + foldszintes ircdaépület teljes - két iitemben ttiľténő -
elbontásán vonatkozó határczatomat kiegészítő, f0|5. december \f..ćn kelt 08-517/191201,5.
ikt. sz ÉTDR řatazonosító: IR-0006073f5/2O15) kiadott kiegészítő bontási engedély hatátrozat
2016. februáľ 25.-én iogetóľe emelkedett.

Budapes| 20l6. rrľírcius 01.

Danada-Rinrrín Edina
jegľzi5 nevében és megbŕásából:

Bedő Kłíľa
irodavezető

Er.til éftesülnek:

l. A|kotás 2000 Kft.
2. Hevesiés társafoítész Studio Kft. -HevesiKáro|y^ ,\ ... - ,..J. tspltesrelugyeret
4. lľattáľ

1.026 Bp., Radna utca 2.
ETDR
Éľon

M 1082 Budapest, Baross u. 63-67. B 459-2100
www.iozsefuaľos.hu

ELEKTRoNIKusAN HITELESÍTVE
zÁnłoÉrolvĺ - Éĺon

4*+
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BUDÁPEST FovÁnos VIII. KERiitET

JozsľľvÁnosĺ tNKoRMÁľvzĺr Jno YZIJE

Ügyi ratszám (ÉTDR zonos ító):
Iratazonosító:
Iktatószám:
Ügyintező:
Elérhetősége:

fot500045720
IR-000ó07325/20 l 5

08-5t7/19/f015
Bereczk József

+ 3 6 1 4 5 9 2288' b er eczkj@jozs efv aĺos. h u

Tárw: - Bp. ĺ'III., Bródy Sándor utca 4'ĺ' (Kőfaragó uĺca tj-) sz.,36483 hrsz. alaĺti irodaépüleĺ bontási engedéIyezési eljáľása -
bonlás i engedély hanrozat kiegészíaźse

HATÁRo ZAT
Af}Is'júlirs 29.-én keh 08-517/512015 ikt. sz (pľon iratazonosító: IR.0003762I0l2o15) 2015.
október |9.-énjogerőre emelkedetĹ az Alkotiís 2000 Kft. ftépviselő: Boľos Attila ,1026 Budapest,
Radna utca f .) részÉre kiadott Budapest VIII., Brudy Sándoľ utca 44. (Kőfaľagó utca 13.) sz,
36483 hrcz alatti - az Alkotás 2000 Kft. (1026 Budapes! Radna utca 13.) tu|'jdoftíban lévő -
ingatlanon álló pince + fijldszintes ircdaépület teljes - két ĺitemben ttiľténő - e|bontására
vonatkozó határczatomat az alábbiakkal egészÍtem ki:

Az e nge dé lye mnek a kiivetkező fe|tételei vannak:

második ütemben a megmaržldt épĺiletľe sznk_pincefödém, pincefalak és alapozás_ elbontása a
tenl ezett be ruházĺs té nyle ge s me gke zdé s é ve l vé gezhe tők !

fe lté te le me t az a|ábbiru módosítom

második iitemben a megmaradt épületÉszek_ pincefodém, pincefatak és alapozás - elbontása a
Bp. Főv..Koľm.hiv. V. Keľ. Hiv. Építésügyi és oľtiľsogvoaelmi OsztáIý, npĺtosľelügyeleti
osztály 1oľtiIĺse gvcdelem) szakhatósági áilášioglalásban 

"i-ĺĺ*t 
xĺl.titoset te|jesĺiése va|amint a

te nĺ ern,tt be ruháás té nyle ge s me gke zdé s éve l vé gez,he tők!

Szakhatĺísági előÍnĺs :

A BudaPgst Fővárcs Koľmányhivatala V. Keľületi Hivatala - Építésĺigyĺ es oľtiksegvédelmi
Osztály, Epítésfelügye|eti osztály 1oľtitscgvédelem) BP-5D/001joąsl{-ąlz0ls ĺigyiňfuzĺmrĺ
szakhatós ági á|lás foglalás a :

,,Budapesĺ Fővdros VIII. Keriild Jóaefvdľosi onkoľruźnyzat Jegyzőjének (t082 Budapest,
Baross u. 63_67.szám, a tovóbbiakban Engedélyező hatóstźg) a megkeresésére, az AlkotlÍs 2000
Kfr. (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 44. szóm, a továbbiakban EpítÍető) lźItal az építésüg,,i
hatósógi engedéIyezési eljárásökat tómogaó elektronikus dokumentációs rendszeiben 

-ia

továbbiakban rrory ebteľjesztat kérelmére indult, Budapest VIII. keriilet, Bnidy Sdndor utca
44. szóm alatti, 36483 helyrajzi słźmú ingatlanon a meglévő épiilet bonĺására vonatkozó
építésiigyi hnósdgi, engedéIyezési eljdrdsban a bontdsi engedéIy kiaddslźhoz örökségvédelni
szempontból _ az ETDR rendszerbe feltĺ;hatt épitészeti-múszaki tervdokwnentációkban foglaltak
alapján_

k i k tit és e k k el h o ulźj dr ul o k.

HOIE 1082 Budapest, Baross u. 63-67. I 459-2100
rwvwjozsefoaros.hu
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Buoeprsľ FÖvÁRos VIII. KERÜIET

JozsrľvÁnosl ÖNKoRMÁľvzłľ JľGYZoJE

A s za kh at ó s óg i lźu ltýo g l aI ds o m ki k ö t é s ei a kö v et ke ző k :

1. A bonÍás a tereps7int alúti Jöldmunkdk sordn (az etejétől a végéig) régészeti megfigyelés
mellett végezhető. A régészeti megfigyeIés megkezdését, annak megkezdése elői legalább at iappal
a kiilön jogszabúlyban meghatdrozotÍ addtaftalommol HivúalomhoZ be kelt jelenÍeni. Á
régészeti megfigyelés megtörténtét igazoló iratot Hivatalomnak meg kell kiildeni.
A régészeti megftgyelés elmulasztása esetĺ\n az Epíttetőt iiľökségvédelmi bírsdggal kell slźjtani.
2. Ha a régészeti megfig,lelés sorón régészeti bontómunka vólik szükségessé, akkor - legalább a
beruházási faldmunkóval érinteĺt mélységig - az előkerüĺt régészeti je7enség vonatkozásában a
régészeti bontómunka és az elsődleges leletfetdolgozást a régészeti megfiglelés keretében kell
elvégezni. A régészeti bontómuľlką megkezdését a kĺitön iogs,obalýnan meghdározott
adat t art alo mm al H iv at a I o mh o z b e k e ll j e lent eni.

3. Ha a régészeti megfig,,elés mellet végzett ktvitelezési munkák során régészeti leletek kerülnek elő,
azok szakszenÍ feltárósáról, dokumentálásáról és védelmérőI gondőskodni kelt, vcłĺamint az
előkertjlt régészeti leletek mértékétőIfüggően megelőző (és próba) régészetifelĺárást kell végezni. Á
régészeti ör()kség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás Eeretéb-en mozdíthatók el.

4. A ľégészeti szakfeladatok elvégzésére a tdrgyban megjelöIt teriileten a Budapesti Töľténdi
Múzeum (a tov ábbiakb an B TtrĄ jogos ult.

A BTM a régészeti szakfeladąt (régészeti megfig,,elés) elldtltslźt az lÍpfuaővet megkötijtt
megdl lapodlźst követ ően kezdi meg.

A BTM elérhetőségei:

t e lefonszóm : BTM Ás at ós i Iro da, 0 6 - ] /4 8 7_8 8 ] 6

cím,. ]0I4 Budapest, Szt. Gyorgl tér 2. szám

e-mail: btm@mail.btm.hu

5. Felhívom afig,lelmet arra, hog/ Ôrĺ)kségvédelmi bírsággal (a továbbiakban bírság) kell sújtani
azt a természetesvagl jogi szeméIyt és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei ąki @mblý
- törvényben vagy más jogszabólyban engedélyhez kcjtött tevékenységet a védetté nyilvánított

vag) e torllény erejénél foglla védelem alatt álló kulturális ÓrÔkségi elemen engedély nétkĺłt
vagl attól eltérő módonvégzi,

- o védeué nyilvónított vag) e tołuény erejénéĺ foglla védelem ąlaĺt álló kulturális örokség
elem e it j o ge II e ne s e n m e gs e m m is íĺ i v a gy m e gro ngólj a, v al am int

- ą védett kulturáIis orokségi elemet kt)telezettségének elmulasztásqval veszélyezteti,

- régészeti feltórásĺ feltárási jogosultsóg nélkül végez.

Bírsóggal sújtható az, aki a jogszabóly által előírt bejelentési kötelezeĺtségéneknem teszelegeĺ.

Jelen szakhatósági áilósÍOglalósom ellen önáIló jogorvoslatnak helye nincs, az üg1,,fél az
Engedélyező hatósltghoz berryújtott kérelmét érdemben elbíráIó határozat, illetve az engeáélyezési

El 1082 Budapest, Baross u.63-67.
wwwjozsefvaros.hu
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BUDAPEST FÔvÁRos VIII. KERÜLET

JozsľrvÁnosl ÖNronłĺÁľvzłr Jľcvzop

eljárósĺ megszüntető végzés ellen irónyutó fellebbezés keretében głakorolhatja az ezzel kapcsolatos
j ogorvoslati j ogát.

Döntésem e|len a ktiżéstől (kézbesítéstől) sámított 15 napon belĺi| a Budapest Főváros
Koľmányhivata|ához (1056 Buđapest, V.áci u. 62-64.) címzett, de hatóságomhoz benyrĺjtott
fel|ebbezessel lehet élni, 30 000,- Ft fellebbezesi i|leték e|őzetes megfizetését-kiivetően.
Az illeték leróható:

l. apapí. alapon benyujtott fellebbezęsí iraton illetékbélyegbeą

2. a Budapest Főváros VIII. keľüIet 10403387-00028584-00000003 sz. bankszá mlájára történd
befizetéssel, meýnek megtörténtét hatóságonĺrát Ęazolni kell.

Elektronikus úton indított ügýen a kérelmezo, építtető csak banki átuta|ással, elektronikus úton
fuethęti be az illetéket.

Az iigyfél a fellebbezesét indoko|ni kiiteles, a fellebbezesnek a megtámadott döntéssel
taľtalmilag tisszeÍiiggőnek'ke|l |ennie, és a fellebbezesben csak a dtintésúl közvetlenüI adódó
jog- vagy édeksérclemrc lehet hivatkozli.
A jo-gorvoslatra nyitva áIIó idő alr;tt az tigyfel az építésĹmrĺszaki dokumęntłícióba hatóságomnál,
iigĺfelfogadási időben, üsrfeli jogosultságának igaza|asa mellett betekinthet'

"INDoKolÁs
Az A|kotás 2000 Kft. (képviseló: Boľos Atti:la,, 1026 Budapest Radna utca 2') mint épíĺető
megbuásából Hevesi l(ĺĺIoly (Hevesi és Tĺíľsa Tervezj| Kft., 1034 Budapes! Beszterce utca 16') a
Budapest VIII., Brcdy Sándoľ atca 44. (Kőfaragó utca 13.) sz., 36483 hlsz alatti irodaépuletre
vonatkozolag bontási engedély inĹnti kéľe|met nyujtott be hatóságomhoz'

Aze|1árás 2015. júIius 18. napján nduh, ezert azakkor joghatílyos jogsnbźlýok és előírások alapján
bírá|tam el. A bontísiengedély a20|5'július 29.-én telt os-slżsĺžols. ikt. śz. 1pľon iratazonosító:
IR- 0 0 0 3 7 6 2 1 0 / 20 | 5) I:nttu ozattal me gadtam.

Eljłĺrási hiba miatt az e|járásbanrészt vevó Budapest Főváľos Koľmányhivata|a V. KerüIeti Hivatala
- Épfréstigyi és orokségvédelmi Osztá|y, Éptesĺelugyeleti oszüá|v ĺó.orcJguea.Ĺ*) szakhatósáe
nem keriilt megfteresésre, melyet a20|5. novembeľ Z3-ánkelt 08-517ĺllĺzols kí. sz. (ÉTDIĘ
lrataznnos Íto : IR- 000 5 9 0 67 5 20 I 5) végzesemb e n pótofrarn

A Budapest v[I.' Brcďy Sándoľ utca 44. (Kőfangó utca 13.) sz, 36483 hrcz alatti iľodaépületre
bontására vonatkozó 20l5. jú|iuĺ29.-én keIt 08-517/175/20|5 ikt. sz. (ÉTDR iratazanosÍtó: IR-
000376f|0/f0l5) hatáľo zatonlban az ugy érdeméhez tartoző kérdésben nem sztiletett dcjntés, ezérÍ' a
hatfuozatom az alź.ŕ,bi szaka|ntősźtgi kkötésekkel egészfrettem ki.

M 1082 Budapest, Baross u. 63-67. B 459-Z1OO
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Buoappsĺ FTvÁRos \ĄI I. KERiNET

JozsnľvÁRosl oNKoRMÁľvz,łľ Jnc YZIJE

Budapest.Főváľos Kormányhivatala V. Keľtileti Hivatala - Épftésiigyi és oľtikségvéde|mi
9.*ľ'.Epĺtésfe|ügyeletĺ oiĺáIy (oľtikségvédetem) BP-05D/00i /0457š4/20ĺ5 iigyiratszámú(ETDR iratamnosító: IR-000595t70D015) szakhatósági áltásfog|alásban a bontási engedély
megadásához a rende|kező reszben idézett kikötésekke| járult ńozzá,, melyet az alábbiakka|
indokolt:

,,A tórgli üglben az Engedélyező hatósóg előtt az Epí.ttđő által az Brnn rendszerben
előterjeszÍett kéľelnulre 2015. júIius I8-ąźn építésiigyi hatósůgi engedélyezési eljáľds indult.
Engedélyező hatósóg az építésügi és építéýlügyeleti hatósági eljárásokróI és ellenőrzésekről,
valamint az építésüg1,,i llaĺósĺźgi szolgaltatósról szótó 3]2/2012. (XI 8.) Korłn ľendelet (a
továbbiakban 312/2012.R.) 12. S 0 és (2) bekezdései, valamint ,g,o,"i,, rendelet 6. szdmú
mellékletének I. suźmú tdbldzat 34. pontja atapjón az előĺtefolya*oĺ-bo, lévő építésügyi hatósági
engedélyezési eljárásban megkeresĺe Hivatalomat szakhatóságt álbs1ogĺa6s lctalalrĺtasőiłgłében.
A kérelemmel érinÍett ingatlan a kulturális örökség védelméľől szóló 2001. évi LXIV. törvény (a
tovóbbiakbąn Kötv.) 7. s 35. poľtja szerinti régészeti lelőhety, amely a nyilvántartásbąn 66284
azonosító számon szerepel.

|zakha!ósógi eljdrdsomban a K?itv. és a régészeti örokség és a mĺÍemtéki érték védelmével
kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015 (Iil']) korm rendelet (a továbbiakban 39/2015 R.) 63. s(I) bekezdéše és ąz ott megjelöIt 64. $ valamint 66. s _ ban előíńak viagdlaÍdÍ kiivetően
megdllapítottam, hogy a kérelemmel érintett ingaÍIanon a tervezett bonÍdsi tevékenység a
rendelkező ľészben tett kikötésekkel örökségvédelmi érdeket nem sért, ezért az rngiĺłIyező
hatóslźg etárásában az orĺ)kségvédelmi szakhatóságiĺźltĺźýoglalásomat kiktjtésekkelnegadtaln.
Az örökségvédelmi szempontból tett kikcitéseim a kovetkező jogszabáIyhelyeken alapulnak:
I. A Ktjtv.22' s (3) bekezdése ąz älóbbiak szerint rendelkezik:

,,22' s (3) A nyilvónIartósi adatok és - hą rendelkezésre áll - az előzetes régészeti dokumeľtóció
adatai, valamint a beruházás régészeti orökségre glakorolt hatósa alapján" a védettségi fokozat
figłelembevételével a haóság - jogszabályban meghatározottak szerinł - a megelőza 1,aa,a,keretében

a) régészeti megfig,,elést ír elő, ha

aa) a tervezett tevékenység nem vag) csak csekély mértékben érinti ą nyilvántartott régészeti
lelőhelyet és a régészeti örokség elemeit,

ab) a ré gészet i orökség elemeinek előfordulása szórv ónyo s,

ac) a beruházással kapcsolatos faldmunka mélysége nem éri el a régészeti örokség elemeinek
j elent kezési szinĺj ét,

ad) a nyilvántartott régészeti lelőhely beruházássąI érintett terüIetét koróbban faldmunkávalbolygattdk,vagt

ae) a beruházás míĺszaki jellege m.iatt a régészeti feladatellátás más módon nem végezhető el,',

E 1082 Budapest, Baross u. 63-67.8 459-ZIOO
wwwjozsefoaros.hu

I
ďí,,3Ą



:Í

*{t+h
ĺiiÍl;í..ś-.jt
i:l::ťl;iiii:
iüj:'j.i ĺ;i. 
i.l.lĺ,:rfi.Jjl
i*.ł*-šN

BUDAPEST FÖVÁRos vľI. KERIiIET

JozsľľvÁnosl oNKoRMÁľvzĺr Jľ Gy zoJE

A régészeti megfigyelés megkezdésénekbejelentését a 39/20]5 R I0' s Q) bekezdése alapján írtam
elő.

A bejelentést a 39/20]5 R 4. mellékletben meghatározott tartalommal és mellékletekkel ellatoĺt
formanyomt atv ányon ke ll me gt enni.

2. Az e pont szerinti kikotést a 39/20] 5 R 17' $ Q) és (2) bekezdései alapján írtam elő.

3. A Kötv 24. s O bekezdésének alábbiakban hivatkozott poľtjai, valamint a 19. $ (2) bekezdése a
kov e t kező képp en rende lke zik :

,,24. s Q) Ha régészeti feltárás
felfedező, a ĺevékenység felelős
koteles

a) az ólt ala fo lyt at o t Í t ev é k enys é ge t az onnąl ab b aha gy ni,

b) a jeg,,ző útján a Hivatalnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul
tójékoztdja a mentő feltórós elvégzésére a 22. s o bekezdése szerint feltóľásra jogosult intézményt
és a hatósógot, valamint

c) a tevékenységet Szüneteltetni, tovóbbó a helyszín és a lelet őrzéséről - afetelős őrzés szabalyai
s z e rint - a fe lt ár ás r a j o go s ult int é zm é rry int é zk e dé s é ig g o n d o s k o dni.

]9. s Q) A régészeti orökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárr)s keretében
mozdíthatók el.''

4. A Kt)tv.20 s @ bekezdésének a) pontjábanelőĺrtak szerint.

5. A Katv. 82. s (1) bekezdésének a) pontja, valamint a c) -e) pontjai és (2) bekezdés alapján.

Az örĺ)kségvédelmi szakhatósági eljárósért az illetékekről szóló 1990. évi XCilI. törvény 29. s u)
bekezdése alapjón 3000. Ft illetéket kell fizetni, amely illeték az Épftető által megfizettetett,- és.a
megfizctést igazoló i'ľtzttlĺ tł'z Enged,ćIyezćí hutlÍslÍg nlegkeresése ľnellékleteként ľlegkiikloll.

Eljórósom során egyéb ejárási kahség nem merült fel, annak viseléséről a közigazgatósi hatósági
eljárós és szolgáltatás általános szabáIyairól szóló 2004. évi Cn'. ňrvény (a továbbiakban Ket,)
158. $ (1) _ (3) bekezdéseiben foglaltakfiglelembevételével rendelkeznem nem kellett,

A tórgyi üg,lben a szakhatósági megkeresés az Éronrendszerben 20]5. november 244n érkezetĺ,
a szakhatósági eljárás 20I5. november 254n indult. Az Ĺigyintézési határidő jelen esetben 20]5.
december 28-án jár le. Jelen állásílglalósomat az előzőekben hivatkozott jogszabátyokban előírĺ
üg1,łintézési határidőn belül hoztam meg.

Azügintézésihatóridő számítósórólaKet.33. s @ bekezdésének k) pontja,65. s0 - o 6)
bekezdései, valamint a 312/2012. R. 13. $ (I) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslatról szóló tájékbztatást a Ket. 44. s 0 bekezdésénekfigletembevételével tettem'

A Hivatal döntési hatósköre és illetékessége a Ket. 21. s O bekezdés b) pontján, a 3912015. 
't. 

J. s(I) bekezdésének a) pontján, valamint az ott megjelöIt 1. szlimú neuékld 2I. sorĺtbun
meghatáľozottakon, a fővárosi és meglei kormónyhivatalokróI, valamint a fővórosi és meglei

8 1082 Budapesr, Baross u. 63-67.8 459-2100 Hol
wwwjozsefĺaros.hu

nélkĺłI régészeĺi emlék, leleĺ vag,, annak t.ĺinő tárg,, kerül elő, a
vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező
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J oZsEFvARoSI oNKORMÁNYZAT JE GYZ}JE

k o rm ány hiv at ąI o k k ial akít ás n al é s a t e rii le t i int e gr óc ióv al o s s zefii ggő
20I0. évi LWVI. tiiľvény 3. s O bekezdésében, illetve afővárosi és
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokróI szóló 66/20t5. űII.

t örv énym ó do s ít ós o kró l s zó ló
me gle i koľm ány hiv at alokró I,

30.) Korm rendelet 2. S (I)
bekezdésén, valamint 13. $ b) pontjánalapul',,

Az e|járásban az ügyfiIi kort a 31flf0|f . CxI.08.) sz. Koľm. ľend'
állapfrottam meg.

20.$ valamint a Ket. l5.$ alapján

A fentiek a|apján, az épitett kömyezet a|akítźsárő| és védelĺnéről sńló t997 ' éviLXXVilI. törvény és
a3|f/201f. (XI'08.) Koľm. ľendelet 45-49's és a tervdokumentációban eloírtak a|apjána rendelkező
részben foglaltak szęrint haÍźroilam'

Alap hatrírozatomjavítźtsáróla 2004, éviCXL törvény _ akozigazgatási hatóságieljáľás és szo|gá|tatás
álta|ĺínos snbétýalrő| 81lB' $ (l) bek.

,tla dontésből jogszabóIy óltal előírt kotelező tartalmi elem hianyzik, vagy az ügł éľdeméhez
ĺartozó kérdésben nem született dönĺés, a hatósóg a dĺintést kiegészíti',

valamint a (3) bek. a)

,,A kiegészítést a hatósóg onóIló kiegészítő dontéssel és - lehetőség szerint - e ĺénynek a dcjntés
e r e de t i p é l dóny óra é s kia dm ány air a t ôrt énő fe lj e gl zé s év e l t e lj e s ít i,,

pontjai a|apján döntÓttęm.

Illetékességemet i|l. hatáskoromet a közĺgazga!ísi hatósági eljárás és szo|gá|tatás álta|ános
szabá'|yaírő| sza|ő f004. évi CXL. tv. (Ket') l95. (1.) és a2|.$. (1.) bek' b.) pontja, va|anint az
épftésügyi és az épí|ésfelügyeleti hatóságok ki|elölésérőI és működési feltéteteiroI szóló
343/f006.6I.23.) Korm. rendelet 1.$. (l) pontja állapfrotta meg.

A fellebbezes lehetőségét af004' évi C)(L. törvény 81/B $ (4) (5) bekezdése szerint biztosí|ottam.

Budapest 2015. december 02.

Danada-Rimán Mina jegző
nevében és megbÍásából:

Bedo Klíľa
irodavęzętő

Errő| éÉesül:

Ügyfé|ként:

Kére mezőltu I ajdonos:

l ' A|kotĺĺs 2000 Kft'

Tervezők:

2' Hevesi es tiársa Épftĺ*,z studio Kft. _ Hevesi Kĺíľoly
3. STS Tervezőés Szolgíltató Kft.

I 026 Budapest II. kerület, Radna utca 2

ÉroR
f022Tahi, Szentendľei rit l.

H0r8 1082 Budapest, Baross u. 63-67.8 459-2100
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BUDAPEST FlvÁltos VIII. KERiitET
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Szomszédok:

4' Ąndorka Péter
5' Farkas Éva
6. Demény Beáta
7. dr' Bartatos Mihály
8' Hajna| B.ika Erzsébet
9. dr. Hajnalné dr. Poľcsďmi Anna
I 0. Pesti Csaba
l l ' Bíínkuti Zsuzsanna Éva
l2' TóthnéTímar lbolya
l3. Nary Istviiĺl
l4' AndriskaAndrlĺs
l5. Sĺĺndoľ Tibor Endre
l6. Srĺndorné Szigeti Edit Má'ia
l 7. Patkó Péter Lajosné
l8. Kelemen Péter
l9. Meszáros Péteľ
20. Patkó Péter Lajos
2l ' Patkó Ezsébet
22. MolnarAndrea
23. Köröshegi Zsuzsanna
24. FöIdi Zo|ttnné
25' Monori Sĺindor Zsolt
26. MonoriMónikaRóza
27. PutiZsófia
28. Pźnczér Lźsz|ó
29. Gyenge Va|éria
30. oravecz oľsolya
3l. Polýdi Andnás
32. dr. Juhĺísz Ápes
33. dr. Radnai Máta
34. dr. Juhiłsz Jĺános
35' Bokker Tamĺás
3ó. Magony l|ona
37. dr. Szamosvá.i Eľika
38. Jenne Erin Kristin
39. Lugosi Márta
40. Szokodi Attila
4l. Bocsĺĺk Matild
42. Boc'sák Gábolné
43' Köbu ndikó
44. F órizsZsolt
45. Ari Santeri Kupsus
46' Blaskó Nándor
47. Delák Józsefné
48. MEGA-EUROPEKft.
49. Cajda Marianna
50. BR DIAK INGATIÁNKEZELo Kft .

5 l. Bamóczky Kálman
52.MőzsaPéter
53. Balázs Györgl
54. Nary Mrĺria

l027 BudapestII' keľület, l.ľankel l,eo út l4
l037 BudapestIII. kerület. Remetehe5li utca I69
l085 Budapest MII' kerület' Horlánszky utca|f . fszt'6
l088 Bp. MII' kerü|et. Bródy Sĺíndor utca 42. fszt' 4
2000 Szentendr e, Ká|v ána ilt 32
2000 Sz entendre, Kźlv źria i:t 32
l 1 19 Budapest XI. kertilet, Niĺndorfeiérvĺár utca l7
1 l44 Bp.t XIV. kerület, Szentmihályi utca |2.|4.vl.l|s|
2730 Albertřsa, Bercsényi utca 22
1072 Budapest VII. keľtilet, Rĺĺkóczi út 8/a-b.II.25
I 162 Budapest XM. kerület, Diófa utca l 39
l l 1 9 Budap est XI. kertilet, Kondorosi út 63. fszt. I.
l l l9 Budapest XI. kerulet, Kondorosj út 63. fszt. l.
1085 BudapestVIII. kenilet, Kőfaľagó utca l I. fszt.4.
l078 BudapestMI. kenilet, Murányiutca l8. fszt.l.
1085 Budapest VIll. keriilet, Ktĺfaragó u. l 1. fszt.3.
2097 Pilisborosjenő, Fő utca 2 l .

2097 Pilisborosjenő, Főutca 2l.
1085 BudapestMII' keriilet, Kőfarago utca l|. l'em.l'
l094 Budapest IX. kerület, Ferenc téľ 4. 2.em.7.
l094 Budapest IX. kertilet, Ferenc téľ 4. 2.em.7.
I 1 I I Budap est XI. kerület, Zenta ttca 3. 4.m.,1.
1 1 l I Budapest XI' kerület, Zentautca 3. 4.m.7.
l222 Budapest XXII. keľiilet, omary utca 6.
1085 Budapest VIII. kenilet. Kőfaragó utca l l ' II/2.
l085 Budapest VIII. kenilet, KőÍ.aragó utca I l ' II/2'
3240 Parád'' Kékesi út 64.
l161 BudapestXM. kenilet. Csölnöri utca l52.
6724 Szegłd', Lehel utca 7/A
67 24 Szegłd', I'ehe| lutca 7 / A
6724 Szegd, Ĺrhel utca 7/R
1062 Budapest VI. kerület. Andi utca l1.
I085 Budapest VIII. kerület' Kőfaľagó utca I l. 3.em.3.
1085 Budapest MII. keľiĺlet' Kőfaragó utca l 1. IV'em. l.
l 077 Budap est MI. keľület, Wesselény i utca 21. 5 / |.
l085 Budapest MII. kerület, Kĺĺfarago utca l l. IV.em.3
3528 Miskolc,Babéľ u. |5.
II45 Budapest XIV. kerület, Kolombusz utca 75.
l l45 Budapest XIV. keľiilet, Kolombusz utca7s.
I I 4 l Budap est XIV. kerület, M ogl oródi út 123 l A. I.3.
l086 Budapest VIII. keľület, Józsefkörút 53. II.l6'
l088 Budapest VIII. keľiilet. Bródy Srĺndor úca23/b.
3035 Gyönryöspatą Vá.i út 3.
l088 Budapest VIII. keľület. Bródy Sándor utca46. fszt.Z'
6123 SzegĄ Retek utca l9la X.30.
2890 Tatą Malom utca ó/b.
3200 Gyönryös,Iskola utca 2/3.
I l37 Budapest XIII. kenilet, Szent Istviĺn ki)rŕú22.
I088 Budapest MII. kenilet. Bľódy Sándor utca 46.II.l .

l088 Budapest MII. kenilet. Bródy Sándor utca 46.II.l.
1088 Budapest VIII' kerület' Bródy Sándor ĺca46.II'|/A.

H0tB l082 Budapest, Baľoss u. 63-67. B 45g-210o
wwyvjozsefuaros.hu
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Buoap$ľ FoVÁRos VIII. KERÜLET

JozsľrvÁnosl oNKoRMÁľvzĺr Jľcvzi1ľ

55. Nary Zsolt
56. Zsóľi Kľisztina Viktória
57. Zimmermann Sláľa

58. dr. Zimmermann.né Glazel Judit
59. Suý Iván Józsefné
60. CsontosTibor
6l. Kevei Lász|ó Geľgely
62' M arcsek Gábor
63. M arcsekné Ĺukács Valéria
64. dr. Inczę Adrienne
65. Szilvrási Annamá.ia
66. Kevei Lász|óné
67. Kevei Mónika
68. orosz Péteľ
69. oľosz Pétemé
70. Elisabeth Cztnczel
71. Enico Magdalena Mďyesovszki
,7 

2. Kolozsv źti Z s őťlaZ sllzs aľ:'na

73. Bánfa|vi Attila
74. Nary Imre
75. Dudas Pá|né
76. MátéErika
77 'MáÍéAndrás
78' MátéAndrasné
79. dr. Hubai Péter
80. Hubainé M uzsnď M iłrta Erzsébet
8l. Péter Katalin
82. Kovács Teréz
83. Hanvai Zsombor
84. Zöld-Karika Kft.
85. Nove Kft.
8ó. Kisfalu Józsefuaľosí Yagongmdtlkodó Kft
87. Bp. Főv. MII. keľ, Józsefo. Önk' Varyong és Üzemeltetési Üryosztrily helyben
88. Baross 88 Kft.

Egyéb:

89. Budap esti Tölténeti M úzeum
90. Öröl<séryédelem
9l. Epítesfeliiryelet
92'Irattźt

l 088 Budapest MII. keriilet' Bródy Sĺíndor utca 46.II. | /A
1064 Budapest VI. kertilet, Izabella utca44/a.IIll0.
l076 BudapestVII. kerület' Garay utca l l' V15.
I076 Budapest MI' keľület, Gal.ay utca l l. I/l5.
ll73 BudapestXVII. kerület, Szürkebery utca l9.
l 054 Budap est V. kerület, Bajcsy -Z s ilinszkl út. 64.Iill z0
l088 Budapest VIII. kerület, Bródy Sandor utca 46. 3/3
1 088 Bp. MII' kerület. Bródy Siáĺrdoľ utca 46. 3'em' l'
1088 Bp. VIII. kerü|et, Bródy Sándor utca 46. 3.em.l.
l088 Bp. VIľ. keru|et. Bródy Sándor utca 46. 3.eln. l /A'
5300 Karcag Deźk korűt 27 / A
1088 Bp.MII. keriilet' Bródy Sándoľ utca 46.f.em. .

1088 Bp.VIII. kerület. Bródy Sándor utca 46.f-em'4.
1088 Bp. VIil. keľület, Bródy Sándor utca 46.3.em.4.
l088 Bp. VIil' kerület. Bródy Sĺíndor utca 46. 3'em.4.
1088 Bp. VI[. kerület, Bródy Sĺírrdor utca 46. 4.em.l.
1088 Bp.VIII. keľület, Bródy Siłndor utca46' 4'em.|.
1035 BudapestIII. kerület, Szentendrei út 8'VII'36.
l052 Budapest V. kerület, Semmelweis utca 19'1'4.
1088 Budapest VIII. kerület. Bródy Sĺíłrdoľ u. 46. 4.em.3.

t088 Bp.VIII. keľület' Bľódy Seĺndoľ utca46' 4'em.3.
5600 Békescsaba. Piásztor utca 5.

5600 Békescsabą Pĺásztor utca 5.

5600 Békescsaba. Pĺásztor utca 5.

1072 Budapest VII. keľiilet, Akácfa utca 37-39. IV.eln.3.
l072 Budapest MI' keľület, Akácfa utca 37-39. IV.em.3.
1088 BudapestMII. kerület. Bródy Sáldor utcaĄ6'Y.f.
1088 Budapest MII' keriĺlet. Bródy Srándor ĺltca46.Y.2.
1125 Budapest XII. keľület, GaLgoczy utca3lc2/5.
1094 Budapest IX. kerület, Páva utca 3 I '

l203 Budapest XX. keľület, Ady Endre utca 68.70. A/l/8
1082 Budapest VIII. kertilet. Orutca 8.

l089 Budapest MII. kerület. Baľoss utca 86.

10l4 Budapest. Szt' Györry téľ2'
ETDR
ETDR

H0lE l0S2Budapest,Baross u.63-67. B 459-2100
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Rtlnepnsľ FovÁRos VII'ĺ. Knniiruľ

JozsľrvÁnosr ÖNronłĺÁľvz,u Jnovzo1ľ

ÜIgyi ratszám 1ÉTDR zonos ító):
IratazonosÍtó:
Iktatószánl:
Ügyintez ĺő:

Elérhetősege:

20 I 5000s3364
lR-000071315/2016

08-161t5/2016

Bereczk Józseť
+ 3 6 1 4 5 9 2288, b er eczkj@jozs efvaľos. h u

Tá lqv: Budap est MII. Bľódy Sándor utca 4 4 ' sz. 3 6483 hrsz' alatti ingatlalr ép ítési cĺlgcłléIy tigy e _ éľtes ítés jogeľőľtĺ|

Tisaeh Ügyelt

Tájékoztatom, hogy a Budapest WII. ker., Bľody Sándoľ utca 44. sz (Kőfaľagó utca t3.), 36483hlsz alatti, az Alkotas 2000 Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató Kft tulajdonábän bvó _ ingatlan
beépftésének (pince + fiZt + 5 emelęt +tetótér)

. e{! lépcsoházas, ery fefuonós,
r pinceszinten - 100 Yo-os beépítés mellett - f3 féróhelyes teremgarázs kalakításával (3 db

kéĺállásos kétszintes p aľko ló gép a\ka|mazásáva\)
o a ťoldszinten - l00 %-os beepÍtés mellett _ onállóan, kozteľi.i|etľől megközelfthető galéria

helyiség (bemutatótér: |59,8f m2), elótér-folyosó, Iépcsőháą elęktľomos t'"lyĺ'eg, kukĺlĺro|ó,
babakocsĹ és kerékpáľi ĺíroló létesftésévęl

. 5 db kozel ,!'' a|aprajzú |akószint - szintenként 6 db lakás (I. emeleten 5 db lakás és l db
orvosi rendeló) - megépftéséve|

o tetőtérben f db lakás és gépészsÍi heýiség

31 lakásos |akóépü|et léÚesítéséľe valamint 1 db 1000 kg teherbínĺsú EcoSpace PW13/t0-t9
típusú 13 sremélyes személyfelvonó és 1 db 3000 kg teheľbínĺsrú DP-PB-2-FR-3,64R,0-;L
TDDH típusszámrĺ szeméIy-teheľfelvonĺí gépkocsi parkoló átemelő telepítéséľe - vonatkozo
2015. december 17.-én kelt 08-7f6l22/20|5 kt. sz éTDR iratazanosítő.. IR-00061g087lf015\
kiadott épftési engedéý határczat 2016. februáľ t0. napián iogeľőrc emelkedett.
Budapest, 20ĺ6. február l2.

Danada-Rimán Edna jegzÍ5
nevében és megbŕásából:

Bedő Klára
kodavezető

Eľľő| értesülnek:

l.
2.

-)-

4.

A |kotás 2000 Kft.
Hevęsĺ és tálsafoítész Studio Kft. - HevesiKároly
Fľ ítésfelĺi8yę|ęt
|:ľa;ttár

1026 Bp.' Rĺdna utca 2.
ETDR
sfpn

E 1082 Budapest, Baross u. 63-67. I 459-2100
www.iozsęfuaľos.hu
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BUDAPEST FovÁRos VIII. KšRi}tET

Jozsľrvenosl oNKoRMÁľvzłľ Jľ GyZoJE

20 I s00053364
rR-00061 9087/201 5

08-'7f6/f2t2015
Bel.eczk.Iózsef

+ 3 6 1 4 5 9f288, b er eczki@io zs efv aro s. h u

TáĘqy: Budapest YIII. Bľódy Sánrlor utca 44. sz. (K<ĺÍ'aragó utca l3') 36483 hrsz' alatti ingatlan ćp ítósi engedéty üge

IIAľÁRoZAT
Az Alkotás 2000 Ingatlanfejlesztő és Sm|gáItató Kft. (cím: 1026 Budapes! Radna utca f.,
ügNezető: Boros Atti|a) ľľ Ípĺtt"tő megbuásából Hevesi IGrcIy építész 1cĺme: l034 Budapest.
Beszterce utca 16. Éll ol-szs8.) á|tal e|őterjesĺett kérelemre, a Budapest VI[. ker., Biódy
Sándoľ utca 44. sz (Kőfangó utca 13.),36483 hrcz alatti _ az AÍkotá. żooo Ingatlanfejlesztó Js
Szolgáltató Kfr tulajdonában lévő - ingat|anon (pince + Bz + 5 emelet + tetőtér) szisnmtl

. egĺ lépcscĺhĺízas, e5, szeméý-felvonós,

. pinceszinten - 100 7ros beépftés mellett - 23 frróheýes teľemgarázzsal (ebbo|4 db kétál|ásos
kétszintes - paľkoló gép alkalmazźsáva| _ ĺisszesen 16 db_,2 db normál méretti I db
akadáýmentes és 4 db csökkentett méľetű paľkolóhely) és egy személy-tehęrfelvonó gépkocsi
parkoló átemeló, . a ftjldszinten - 100 %-os beepítés mellett _ öná[|óan, kozteľületľől megkozelítheto galéria
heýiség

o 5 db köZel ,,U'' aĺaprajzil lakószint - szintenként 6 db lakással (I. emeleten 5 db lakás és l db
orvosi rendeló)

o tetőtéľbenf db lakással és gépészeti heýiséggel

31 lakásm lakoepůilet létesítésérc - Hęvesi Károly (É^ 0|-3238) felelős építész tervezó ál|ta|
késáett mtiszaki tervdokumentáciô szerint -

Egyúttal -
az ép ítési en g edélyt m egadom.

1 db 1000 kg tełreńínísrĺ EcoSpacc l'Wt3/10-19 tÍpusú 13 szemé|yes személyfe|vonó 1TE-3420
számu terv szerint):

l./ Fajta: személyfelvonó;
Z.lTeherbírźts: Q: 1000 kg / |3 ťo1'

3./ Név|eges sebesség: v: l,0 m/s;
4.lEme|őmagasság: H: f2,240 m;
5./A||omások sáma: Nö: 8 db;
6./ Y eznthetőség: mindenk i á|ta| vezęthető.
7./ Yezérilés: szimple4 le-g/tĺjtő ;

8./ MotoÉe|jesítmény: P : 5,7 kW;
9./ Meghajtĺĺs : hajtótórcsĺís;

Ň 1082 Budapest' Baross u. 63-67' 8 45g-210O
wwwjozsefĺal.os.hu
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Irntgzonosító:
lktatószám:

. Ügyintező:
E|éľhetősége:

ELEKTRoNIKusaľ nrĺeusÍĺve
zÁnanÉrcolva. ÉroR

/:,,,,Ąi

H0r



*',#.Ii
ijr:ił}i,.iiii]ii
ŕ''il,ił"iiiÍ:ji
ijiĹT.?.ťJ ą:
.ĺ;ľ,E.É!.
'Eĺ.ś$Y

BUDAPEST FovÁnos VIII. KERrjtET

JozsľEvłnosĺ oNKoRMÁľyzĺr Jľcvzo;ĺ

es-

1 db 3000 kg teherbĺľású DP-PB-2-FK-3,64/3'0-SZTDDH típusszĺmú szemé|y-teheďelvonó
gépkocsi parko|ĺĺ áteme|ő (nP-l507/íJl szamú terv szerint):

1 .i Fajta: személy-teherfelvonó gépkocsi átemeló;
2./ Tehelbínĺs: Q : 3000 kg / 1 db gépkocsi + max 8 ťo;
3.i Névleges sebesség: v:0,15 ďs;
4,/ B,me|őmagasság: H : 3,64 m;
5./Al|omások szĺma: Nö:2 db;
6./ Y ezcthetős é g : kiolctatott feljogos ított személyek;
7./ Yezśflés: belső, foýamatos nyomógombos, (e5'parancsos hívó);
8'l Elektlomos igény: P : |4,7 kW (forgomotoľ);
9./Meghajtás: dřekt kétoldali hidraulkus, hidľaulkus és mechanikus szinkronizaciőva|;

- létesítesěre flzengedélyt_ az alrjbbifettétetekt@l - megadom.

A' tenłezp,tt beruházĺs megvalosÍtĺĺsa előtt a tárgyi ingatlanon mege|őzÍi fe|tánĺst kell
végezri. Mege|őzíi feltánĺs megkezdése a Budapest F'őváľos Kórmányhivatala V.
Keľületi Hivatala - Épftésiigyi és oľtikségvédelnli Osztrĺly, Épftésfelügyeleti osztá|y
1oľtĺksegvcdelem) ĺtaĺ tiadott jogenĺs felt:Ĺnĺsi engedély birtokában kezdhető meg!- A kiviteleresi munka statikus tentező kiizrműkiidésével végez}rctő, melyet az építési
naplóban - ellenőrízłrető módon - dokumentálni kell.

- Az épftkezes kapcsán épÍtteto köteles a szomszedos épület folpmatos sü|lyedésmérését felelős
szakéľtóvel ehégezÍetn i.. A csatlakozo szomszedos épiilet égésteľmék elvezetésének zavarta|an és biztonságos
működéséľől épfttető a kivitelezes alatt is koteles gondoskodni| Az ezel kapcsolatban
szĹikségessé váló munkáIatokat a tulajdonossal tötént mege$lezes alapjénel kell végezlie.
A szükséges kéménykitoľko|ási magasság megemelést lehető|eg fĺĺtesi szemnon kívül - a
szomszedos ing1!|p 

' 
tulajdonosaival :geztetve - ^ szeľkeretépítési munkával

páľhuzamosan a FÓKETÜSzKÍt. és az onkormányzat által jró'váhagyđtt t.*"k alapján
eI kel| elvégezri!
A FOKETUSZ Kft. 681/2015ĺvIs/TE valamint a I5500/2015lvĺs/NIU sZ
nyilatkozatokban leíltakat be ketl taÉani!

- Az épftési teriilet előtti közertileten álló fik védeknéről foýamatosan gondoskodni kell.- A zjldfelület k:a|akítasáĺnl a kertészeti tervben e|oktakat maradé|<ta|anul teljesfteni kell, a
kialakított z'ldfelĺ.ilet folyamatos fenntaľüísáról gondoskodni kell. Az önkormányzat
Főkeftésre á|ta| jőváhagýott növénýelepítést a haszná|atbavételi engedéIyezési e|járás
megindítasáig el kell végezn\ a kęrtészeti terv szeľinti automata ontözorendszen ki ke|l
építeni.

E 1082 Budapest, Baross u.63-67. E 459-2100
wwwjozsefuaľos.hu
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BUDAPEST FÖvÁRos vĺII. KERiitET
JozsrrvÁnosĺ truxomĺÁľvzar Jľcvzoje

Az áthelyezesľe keľiilő kapubehajtó miatt a közteľůileten lévő fa kivágására kü|tin
engedélyt kel| kéľni!
Az építőipari kivitelezesi folyamat ľészfvevői az e|őírt építésinapl ő-vern'tési,-ellenőrzesi
és -bejegyzesi kötelezettségüket az építési beľuházĺśhoz rendelt, inteľnetes a|apú
elektľonikus építési napló (a továbbiakban: e-napló) alkalmazás segítségével kiite|esek
teljesíteni.

a felelős mtiszaki vezetŕ| ny1|atkozatźlt' hogy a jováhagyott terveknek, az épíÍési engedély
kikötéseinek megfelelő kivitęli terv rendę]kezrsrę á|].- a kivite|ezes megkezdése ęlőt' az épftkezessel érintett koŻerületekrő| - a közút kezelójével
közosen felvett -, va|amint a statikus tęruezi| á|ta|meg|ntarozott érintett épületekrő |készÍtett, a
tu|ajdonosok átraI a|źnt előzetes állapot fefuételi jegzBkonyveket

- atuzaltó szakhatóság á|ta|a szakhatósági állásfogialísban előí.t - a kiviteli tervek készítését
megebza - eryeztetések Ęazo|ásat.- annak Ęazn|ásáÍ, hĺsg azépftési terület háborus robbanóanyagoktóI męľltęs- A szornszedos épüIetek süllyedésméľése éľdekében, a süllyedésmérő csapok elhe|yęzesét
tar.f'ah7lazn kini:lesi vánajzot'. Akivitelezes llrcgkeił.léseelőą jogosultsággalrendelkező geodétlĺval azépu|etkitűzéséteIkell
végenetlli. A kilűzesi.váz|atot _ajogosultság igazolásátval -hatóságo,nnuĹ ..g kell kü|deni.

Az építési engedély további feltéte|ei:

- Az épftménýe épftési terméket, berendezést, szerkezetet beépfteni csak annak megfelelőség-
igaza|źsa mellett lehet

- Az épftési munkák következtében saját, vary szomszédos ingatlanban keletkezett káľok
elháríásáról ahe|yeá||íÍźlsró| az építtetőnek gondoskodnia kel[ anu nel1,reallíĺísa az épĺtÍetőt
terheli.

- Ha az építkezes során szomszedos ingat|anokat érintó munk avégzes válk sziikségessé az csakaz érintett tu|ajdonosok hoznjfuulásźna\ a sztikséges engedé-ĺyek bfutokában történhet. (A
szomszédos ingatlanon a munkavégzęshez esetleg sžtksegě' teńbt haszná|atfuő1az ingat|än
tu|ajdonosával ke|| megállapodni.)

- A munkák folyanľĺn bifosíhnikel|, hogy a szamszédos ingatlanok hasmá|atźúa munkálatok a
sziikséges meltýk1rel jobbanne zavarjtlk, ottszeméýi sértilést, anyag kártne okożlassanak.- A kivitelezonek be kell tartania a kömyezsti zaj és rezgés elbňi íeaebm egyes szabá|yairő|
szo|ó f84/2007.6..f9.) sz' Koľm. rendelęt lz'5 ěrcĺasaiř Amennyiben attóI Jĺuuan térni úgy
a fenti ľendelet l3.$-a ahpjánazl.fokűkörnyezetvédelrni hatósá$ól engedéýt kell kémie.- A munkák soľán Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefuárosĺ-Öntoňaný,it 

^oaosított, 
a

zaj és rezgésvédelem helyi szabdlyozdsdróI suiló 28lf003. (v. 14.) ." oľ. .""á"iät"
e|őínĺsait maradéktalanul be kell taľtani.. A kivitelezés során a 45D004 (VII.26.) BM-KvVM sz' együttes rendelet előírásait be kel|
tartani.

. A munkavédelmi balesetvédę|ĺni és trĺzvédelmi szabványokban és szabá|yzatokban fogla|takat
a kivitelezes során maradéktalanul be kell tartaÍ|t.

E 1082 Budapest, Baross u. 63-67.8 459-2100
lwwvjozscfun.ros,hu
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BUDAPEST FovÁRos VIII. KEnrilm
JozstrvÁnosĺ oNKoRMÁľvz.łľ JľGYZoJE

- A kivite|ezesi munka időtaĺtarra a|att az épí|ésselérintett kornyezetet folyamatosan tisztiín ke|l
tartan\ a keletkezett épftési törmelék e|sza||ĺtźsáról foýanntosan gondoskodni kell'- Ha a munkavégzśshęz köztertilet haszná]ata sztikséges, aú' csak köZtertilet-hasmá|aÍ'iengedéIy
biľtokábaą annak érvényességi ideje és teľületi hataÍya erejéig szabad Ęénybe venni.. AZ épfrési területet jó.l 1áthatóan meg kell jeIdlni, balesetmentes körükérftésérő| a biztonságos
közlekedés bjźosításéró| az ekőírások szerint keII gondoskodni.

- Azépület utcai homlokzatára, valamint a kivitęlezes soľán építési segédszerkezetre ľeklám csak
a mindenkor haúíýos jogszabáýok elóíl.ásai szcriÍlĺ. hcýĺ:ńető el.

- 
^ 

ltijiłuszrtorrrĺíba vczctctt szennyvíz rrrillósége llenr haladhatja rneg a vuszsnnyező anyagok
kibocsátlĺsaira vonatkoń haĺíľértékekrőlés alkalmazísuk egyes sÁbaýairő| szó|ó zgjzolą.
(xII. 25.) KvVM ľende|ďben elóírt ktiszobéltékeket.

- Amennyiben a kommunálistól eltéro szennyvizek tisztítźsára építőipari műszaki engedéllyel,
Vagy CE megfelelőségi jelöléssel nem rendelkezo berendezes keľül letesĺtesre. a
vlzgazdá'Í<odási hatósági jogkör gyakorlásáľóI szoló 7211996. (v. f2.) Koľm. ľendelet 3. $
(1) bekezdése alapján vzjogi létesfrési engedéýt kell kémi az FKI-KHo-tól.

- Amennyiben kommunálistóI ehéro szennyvizek tisúítására ÉME engedéllyel vary CE
megfelelőségi jebléssel rendelkezo előkezelő berendezést építenek be, az arľa vonatkozó
bizonyftvány másolatiínak csatolĺísáva\ a fe|színi vizek minđsége védęImének szabá|yairó!
szoló, módosított 22012004. (Vil. 21') Koľm. rendelet 3. számú melléklete szerint
összeállított dokumentiációva|a|apjá.n a műszaki átadás-átvételi eljárás |ezárésát, vagy annak
hiányźlbanaberendezés üzembe helyezesétktjveto 30 naponbelülkibocsáĺásiengedéýt kel|
kérru azFKI-KHo-tól.

- Az építkezesre nézve megá|Iapított kĹilon feltételeken kívu| afelvonókról, mozgólépcsőkről
ésmozgójárdákrólszp|ő |46/2014, (V.5.)Korľnínyrendelet előŕásairuk betartźlsa kötelező.- Az épftési munka befejezesét kcivetőeą az építmény rcndeltetéssreľíĺ és biztonságos
haszráIatľa alkalmassá válĺísakoľ _ a tény|eges használatbavétel előtt _ hatóságomnál
hasmáIatbavételi engedélý.keIIkérni, a kéľelembenyújtásakor haĺí|yos jogszabá|yok šzerint.A tényleges hasanáIat csak a hasná,|atbavéte|i engede|y jogeńsšé_váiását követően
kezdhető meg.

Településképi véleménv:

Budapest Főváľos VIII. keľ. Józsefuárcsi onkoľmányzat polgáľmesterre felhatalmazásáhít a
mb. főépítész26-296D015 iktató sámon az a|ź,ůlbi településképi véleményt alakította ki:

,, T E L E P tj L t s r t p l v t ĺ r ar rv v
Budapest Főváros VIII' ker. Józsefvórosi onkormányzat polgórmestere felhatalmazósából a helyi
te lepüIésképi v éleményezési hatdskaramben elj árv a

Alkotós 2000 KJt. bejelentő Szervezet kérelmére 2015. június 8-án indult településképi
véleményezési eljárásban, a Bródy Sándor utca 44. sz. ąlatti (3ő483 hrsz') lakóépüIet építisi
engedélyezési ĺerve dokułnentácioját avizsgáltam, és afent megjelalt teĺv^et az alltbbi kiktitéssel
e n g e d é Iy e zé s ľ e j av a s l o ĺn^

B | 082 Budapest, Baross u. 63-67. E 459-2100
wwwjozseĺÝaros.hu
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BUDAPEST FovÁnos VIII. KERI'LET

Jozsľľv,tnosÍ ÖNKoRMÁNYZAT JE GyZoJE

A homlokzat kialakítása ft kell gondolni, mert túl plasztikus annak megjelenése. A hoľnlokzat
színeinek visszafogottabb ktválasztása, valamint a párkónyok harlgsúlyánik csokkenIése, vagy az
egész épület kortárs ,,kemény,'felfogásanak erősítése szükséges. Az erkétykialakítás nemfeleĺ meg
az )TEK előírásainąk, mert az utcák szélessége nem éri el az előírt minimumot. A módosított teľvet
be kell mutatni a helyi főépítésznek véleményezésre.

Á teĺepĺłlésképi véleuúny elleľl t)núlltj jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatosagi
üglb en hozoĺ t dönt és keret éb en v it athat ó.,,

Budapest Főváľos VIII. keľ. Józsefvárcsi onkormányzat po|gáľmestere felhatalmazásából a
mb. főépítész26-296/2015 iktató számon aza|áhbl Íőépítészi áIlásfogla|ást adta:

,,A 2015, június 25-én benyq1tott módosított teľvekrőI készített dokwneľtációt megllizsgáltun, és
m e gállap ít o t t am, ho g,l a t e lep ülé s lrep b e ille szk e dik.

A teľvmódosítás megľelel a terytanácson elhutgzottaknak. Á homlokza kialakíĺás színeivisszcfogottak,
valunint az anyaghasznáIdból plasztikussóga megfelelő. Az erkély nétkuti homlokza megfelet az
oT E K e lő ír ás ainak. A t e rv e nge dé ly e z é s ét t ómo gđ om.',

Szakhatós áei előínĺsok:

Budapest Fővárcs Koľmányhivatala Budapest VI. keľĺileti Hivata| Népegészségiigyi osztáľy
(BP-06R/02 4ĺ833l-212015; IR-000500189/2015) előzetes szakhatósági áltásfogla|ása:

,, E lő zet e s szakha t ó s ági áilásfo glalás

Az Alkotás 2000 Kft. 0026 Budapest, Radna u. 2.) - 1088 BudapeŚ, Bródy Sdndor n 44. sz.,
3ő483 hrsz. alatti ingatlanon tervezett tiibblakdsos tdrsashdz épitési engedélyéhez a benyújtou
tervdokumentáció alapján közegésaégiłgyi szempontbóI az aldbbi kikötésekkel jdrulok hozzlÍ:

I. Az I. emeleten lévő rendelőhelyiség, a beteg- és személyzeti WC falazatát és padozatót moshaĺó,
fert ő t lenÍt he tő burko lat t aI ke ll e llót ni,

2. A rendelőben afertőtlenítő kézmosáshoz hideg _ meleg vizes kézmosót, orvosi csaptelepet
(konyökkel mfüoďethető, fotocellás rendszertÍ, térd, vagy tóbbal míÍka&eúető) és
fert ő t lenít ő szer adago Ió t ke Iĺ fe lsz ere lni,

3. Az orvosi elldtás során keletkezett szennyes míiszerek, eszkozök fertőtlenítéséhez,
steriIizćtlcislloz ,ĺziikséges feltételeket bĺztosítani kcĺl. (úzmusó, mhl, 60 cllt t,źvolságľa
kétmedencés mosogató, szárító -, pakoló -, csomagoló pult, sterilizótó készülék). A fettétetek
kialakításánál mmimálisan fig,,elembe kell venni a higiénés szempontokat, a tiszta és szennye,s
uÍak nem keresztezhetik egłmóst, a folyamd egyirárlyúságát biztosítani kell. Tovóbbá
biztosítani kell a steril eszkozak ńrolósához erre a célra elktlanftett zőrt helyet, valam'inĺ az
eszkoz kezelés sorón hasznóIt veglszerek tárolósóhoz szintén erre a célra elkülönítetĺ'
szellőztethető helyet. Afeltételek kialakfthaóak a rendelőben, vaĐ/ eĐ) eľ.re a célra elkülanftett
helyiségben.

4' A rendelőben és ą felette Iévő födémben, álmennyezeĺben csatornąvezeték nem vezethető. Ha
nem kerüIhető el, vízsziintes irárryban csaĺornavezeték csak üzemivíz ellen szigetelĺ és lefolyást
biztosító módołl (pl. szeł.elősziłltben, pudlucsuĺurnúbun, vétlőcsőben) v(]gy a fadém felett
vezethető'

E 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67. E 459-f100
wwwjozsefuaros.hu
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BUDAPEST FÓYÁRos VIII. KERljtET
JoZsEFvÁRosĺ ÖNxonuÁľvzĺr Jľ cvzoy

Függőleges irányban csatornavezeték ánezethető, ha az mechanikai sérĺ)lés ellen védett és
o ldhat ó cső kapcs o lat o t, t ov áb b á t iszt ít ó idom o t ne m t arĺ alm az.

5. Amennyiben a rendelőbcn radiológiai beľendezé,st kíváľnak ľľľĺíkuĺJtetni' unnak klilön
helyiséget kell biztosítani, melyet a Budapest Főváros Kormányhtvatala Népegészségügyi
Főosztály Kazegészségĺigli és Sugáľegészség.ügyi osztályánál kell e:ngedélyeztetni.

6. A hasznólat b av ét eI felt ét ele ne gatív v ín izs gálati ere dmény b izt o s ít ása.
7. A helyiségek /kilanas kkintettel a zárt terijekre/ hatásos szellőzési, f.ĺÍtési és megvilágítósi

le he t ő sé gét bizto sít ani kell.
8' A gépi szellőztető rendszereket megépítésük utón be kell szabályozni és mérésekkel kelt igazolni

ą légmennyiségeket, légcsere tényezőket, nyomásliszonyokat. A Iégĺechnikai běłnérési,
beszabályozási j egyzőkönyv et hąsználatb av ételkor be kell mut aĺnt.

Ezen szakhatósági óuásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az a határoząt, illetve az
e lj árást m e gszünt e t ő v é gzé s elleni j o gorv o s lat kere t éb en t óm adhat ó m e g'

Budapest Fővárcs Koľmányhivatala Mércsügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága Műszaki
Biztonsági osztály (BPs/03/03600-5/2015) előzetes szakhatósági áIIásfog|alása:

,,A T. cím fenti iktatószámon benyújtott megkeresésére meghozom a köveĺkező végzést.

A 1088 Budapest Bnídy Sdndor u 44., 36483 helyrajzi szómú ingaĺlanon terýezett takóépület és
abban létestilő 1 db 1000 kg teherbírású szeméffilvonó berendezés építési engedéIyének
megadásóhoz mliszaki biztonsági szemponĺból az alúbbi kikötésekkel

hozzlźidruIok.

Kikötések:

I. Hatóságomat a létesítmény hasznólatbąvételi engedélyezési ejórásába szakhatósógként be kell
vonni.

2. Afetvonó berendezés használatbavételi dokumentációjához csatolni kett a ]46/20]4 (T/.5) Korm,
rendelet 2. s I0. pontj a szerinti használatbayételi alkalmassági nyilatkozatokat.

3.Afelvonók használatbavételi dokwnentációjához csatolni keII a berendezés karbanĺartásár katau
érv ényes karb ant art ási-, j av ít ási szerződés másolat át.

Felhívom afig1lelmét.

Az elkészĺłlt felvonó berendezéseket használatba venni csak az engedélyező hatósághoz benyújtott
kéreĺem alapján megszerzett használatbavételi engedély birtokában lehet. A nyilvántarĺotĺ szervezeĺ
által kiállított alkalmassági nyilatkozat keltétől szómított ő0 napon belĺ;l a tulajdonos (vag,l
meghatalmazouja) kÖteles a hasznólatba vétel engedéIyezését az előírt mellékletekkel, az epítěśĺ
engedélyt kiadó hatósógtól írósban kérelmezni. A használątbavételi engedélyezési e|órásban
Hatósógom szakhatósógként részt vesz' A berendezés a használatbavételi eljárás lezórásáig
ideiglenes j elleggel használhat ó.

Az engedéIyezési záradékkalellátott tervtőleltérni csak előzetes engedélyem alapjón szabad'

E 1082 Budapest, Baross u. 63-67. I 459-2100
wwrłjozsefr'aľos.hu
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BUDAPEST FovÁRos VIII. KER{'LET

JozsrľvÁnosl tNKoRMÁľvzer Jľo yZoJE

A létesítmény hasznólatba vételekor a vonaĺkozó jogszabályok és szabványok előírásain kív'ĺ,il a
320/20]0 (XII.27.) Korm. rendeletben etőírt mtiszaki biztonságĺ engeáéýezési és vizsgálati
e Ij órá s o k lefo ly t at ás át k e ll Hat ó s á go m t ó l k é re lm e zni !''
Budapest Főváros Koľmányhivatala Méľesĺigyi és Műszaki Biztonsági Hatósága Műszaki
Biztonsági osztáty (BPs/03/03600-6120|\ nľon imtamnosíĺó: IR-000ł32907/201Đ kijavííĺi
e|őzetes szakhatósági ál|ásfoglalása:

,,T. cím tórgyi ügyben megh'ozom az alóbbi

k ij avít ó el őzet e s s za k h at ó s d g i dl l dsfo g l al lźs t

Á BP/003/03600-5/20I5 számił végzésem rendelkező részében szereplő ,,A 1088 BuĺIapest Bródy
Sdndor u. 44.,36483 helyrajzi számú ingatlanon tervezett takóépĺłtit és abban létesülő ] db ]000
kg teherbírású személyfelvonó berendezés építési engedélyének megadásához mliszaki biztonsági
szempontból az aldbbi kikötésekkel hoalźjárulok', mondątomat az ąlóbbi mondatra cseréleru ki:

,,A 1088 Budapest Bródy Sdndor u. 44., 36483 helyrajzi szómú ingatlanon tervezett lakóépütet és
abban létesiilő l db 1000 kg teherhíľcisli személyfeh,onĺi hcrcnĺJ.ezńs ág .ĺ đh. 3000 kg tehiľhílú,ľú.
személy-teherfelvonó gépkocsi áĺemeltj berendezés építési engedélyének m,egat!'cisához míi,tzaki
biztonsági szempontból az alúbbi kikötésekkel hozzlźjdrulok.''

Fővárcsi Katasztnífavédelmi Igazgatóság Kiizep-pesti Katasztrofavédelmi Kiľendeltség
(35150/5157-12015.á|ti ETDR iľatamnosító: m'-boołsot 4L/2015) e|őzntes szakhatóság}
ál|ásfoglalása:

, El(ízcteł szukhattísdgl dlllźsfog lalús
Az Allĺotás 2000 Kft. (1026 Budtlpest, Rądna utca 2.) megbízásából eĘóró Hevesi Károly (1034
Budapest, Beszterce utca 16.) kérelemre indult a Budapesi, Vru ker., Bródy Sándor u. 4-4. szóm,
36483 helyrajzi szám alatt tervezett veg)es rendeltetésíj épütet építési 

",g,áélyé,"k 
megadásóhoz

t íjm é de lm i szempont b ó l
HoZZÁJÁRULoK

aZ aldbbi feltételek megtartdsa mellett, egyben a 253/1997. 6Ir.20.) Korm rendelet 36.s G)bekezdésében biztosított' jogkt)ľömnél fogva a szomszédos épiitetek között (belső uĺlvarra_nyíI.li
nyíllźsos homlokzataitóI mérten) a tíĺztdvolslźgot 8,0 méterb"i hat,ź,ozom meg.

1. A kivitelezés során olyan építési célú anyagok, késztermékek és berendezések építhetők be,
amelyek kilan jogszabáIyban meghatározott megfelelőségi igazolással vagy Eurococle
tűzóllósógi méretezési igazolóssal rendelkeznek. A ktvitelezés sorón alkalmazott anyagok,
késztermékek és berendezések ĺíjmédelmi meýletőségét igazoló iratokat a használątbné\ehg
be kell nyúj tani az elsőfokú tűmédelmi szakhatóság réśzéri,

2. Á kivttelezői nyilatkozatokat, vąlamint a feletős míĺszaki yezető vagl ktvitelező óltal tett
beépítési nyilatkozatot ą használatbavételig be kell mutdni. A tűzóllísőgot nÓvelő bevondi
rendszerek alkalmazósót, az erősóramú berendezések időszakos felütviňgĺźtatdt, a tĺÍzgótló
tömítések beépítését, tovóbbá atĺÍzgátlóságot növelő burkolatok beépítésétvégző szeméfuěknek
t ijzv é d e Im i s z akv iz s ga b iz o ny ítv ánľry aI ke ll r e nde l k e znie.

b4 l082 l}udapcsĺ, Baľoss u' 63.67' @ 45g-2100
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Az épüIet kialakítása során MK mértékadó kockózai osztólynak megfelelő épületszerkezeteket
kcll allcalruazni, a kiĺ;ľítésl.e figyelenbe veĺĺ lépcsĹihúzaĺ fasnrleľltes lepcsőházként kell
kialakítani.
Bizĺonsági vilógítást kell létesíteni a tl,ĺzeseti főkapcsolót tartalmazó helyiségben és az
odavezető útvonalon, a tíźzjelző központ helyiségében és a túzoltó eg1,,ségek ,is,éň a helyiség
megközelítésére hasznóIt útvonalon. Menektłlési útirónyt jelző rendszert és biztonságivilĺźgíĺóit
kell létesĺteni a menekijlési útvonalakon, az emeleti nem lakás céljára szoĺgáIó ka,a,
ha s ználat ú t e re k b e n, v aI am int a p inc e s zint i gé pj ármlÍt áro Ió t e rüle t én.
A hąszndlatbavételi eljárás előĺĺ a villąmos beľendezések tlimédetmi me{etelĺí,régé't
megtekintéssel és vizsgólattal ellenőrizni kell MSZ HD 60364-6 szabvány alapján. A vi]lamos
berendezések minősítő dokumentócioja a használątbavételĺg be kelt nyújiáni az elsőfokú
t íim é delm i szakhat ó s ág ré s zére.
A több tíizszakaszon áthaladó vezetékrendszert úgł kell kialakítani, hogy a tűzeseti
lekapcsolással érintett. tíjzszakaszban beavatkozó tűzoltót áramiités ne veizélyeztesse. A
csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsolók és túláramvédelmi készĺłtékek
rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jetotni kelt.

! közÓsségi terekre (beleértve a pinceszinti gépjármíÍtórolót is) kite1edő automđikus tűzjelző
berendezést kell létesíĺeni. A beépített automatikus tiÍzjelző létesítést, itletve hasznáIatbavételéĺ
az elsőfokú tűmédelmi hatósággaĺ engedélyeztetni kell'
Á tíÍzeseti fogłasztók létesítése, beépítése, kialakítása során biztosítani kell, hog,, túz esetén
műka dő képe s sé güke ĺ a k ov e t kező szerint..

o Biztonsá?i vilógítós
o Gépi hő és füstelvezeté's és légpótlós
. Túlnyomásos füstmentesítés
o oltóvízelĺótás nyomósfokozó szivattyúja

megegłező ideig
HasznóIatbavételi eljárás során a kéľelem benýjtósa etőtt tegteliebb fét éwel koróbban
készült, a legkedvezőtlenebb fogyasztási időszakban végzett, -a t{Ízcsäpok vízhozamának
méréséről felvett vízhozammérési jeglzőkönywel igazolni kell az előírt oltóvíz mennyiség
meglétét. A mérést az épüIet, építmény ]00 m-es körzetén belüIi túzcsapok egidejł
műkci dé s év e l ke ll elv é ge zni.
Hasznólatbavétel előtt a kivitelező köteles a fali t{łzcsapokon nyomáspróbát és
teljesítménymérést _ az egłidejűség fig,,elembevételével _ végezni vag,,végeztetńĺ és annak
e re dm é nyé t az e ls őfo kú t {im é de lm i s z akhat ó s óg ré s z é re ig azo lni.
Az épület villómcsapások Ąatósaival szembeni védelmét normąszerinti villámvédelemmel
(elÓlése: NV) kell biztosítani.
A hő- és füstelvezető berendezés üzembe helyezési dokumentációját használatbavételig be kell
nyújtani az elsőfokú tiimédelmi szakhatóság részére.
Az előteres füstmentes lépcsőház (S,-C) eĺőterének bejárata kockázati eglség, illetve
tíjzszakąsz határán vondkozó tiÍnédelmi követelmények megfelető tíÍzgáttó szerkezetből
alakítható ki.
Áz előtere's flł'stmen'tes lépcsőhciz pinceszinĺi előteréhez gćpjcirmiłtáľoló nenl kapcsolódhuĺ.

5.

7.

60 perc
60 perc
60 peľc
az oltóvízellátós előírt időtartalnával

r0.

I I.

12.

13.

14.

X 1082 Budapest, Baross u. 63-67. I 459-2100
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]5. Az átszellőztetetĺ légréses, fal ,tégrésen beliili ttÍzteĘedés megakadályozásáról a légrés
m e gszakít ás áv aI gondo s ko dn i ke ll.

A szakhatósági áiláSíOglalós ellen Ónátló fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljáró haĺósag
határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni fellebbezésben támadható meg|
A Beliigyminisztéľium orczĺgos Katasztrőfĺvéde|mi Főigazgatőság onzĺgos Tum|tĺisági
Főfe|iigyelőség 35000/10217-1l201^5.á.Jt (jogszabá|ytő| eltéń kia|akítĺás engedéIyezese)
határczatába,n az atábbiakrc| rcnĺ|elkezik:

,,'4z '4ĺkoĺús 2000 KÍ. (l026 B1l., Rtltłrtu tt. 3.) ľészérćjl Boros,Lttila ügyvezetii kerelłnének helyl
ądok, az Alkotós 2000 Kft. részére

ENGEDELYEZEM
a Bp., VIII., Bródy S. u. 44. sz. alątti lakóépület létesíĺése sorón
az előteres túlnyomósos füstmentes lépcsőház pinceszinti előterének közvetlen _ köztekedő nékĺłli _
kapc so ló dós át a t ere m garázsho z.

Az áItalános érvényíÍ előírástól eltérő létesítés ellensúlyozósára az alábbi megoldásokaĺ kell
kivitelezni:

Az-ellteres túlnyomósos.{ilstmentes lépcsőház pinceszinti előtere és a teremgarázs kazaĺĺi ajtó A2
EI290 S^-C vagy kedvezőbb tűmédelmi osztályú és teljesítményíi szerkezet ugjen.
Hatóridő: az épület használąt bą, i,,t,'
Hatórozatom nem, va,g)) nem megfelelő végrehajtásą esetén a hatályos előírás Iép érvénybe.
Az e|drás sorón 3000Ft eljárási kahség merĺłlt fel, melyet a kérelmező viselt.

HatórozaÍom kazléséstőI szómított 30 napon beliil, annak bírósági fetĺitvizsgóIatą kérhetćí aKözigazgatósi és Munkaüg,li Bírósógnak címzett, a BM o}'iag,s lčansztrófavédetmi
Főigazgatósághoz benyújtott, vagl Ęónlott levéIként postára adott, 3 ieąanyban beńyújtandó,
3 0. 0 0 0 forint illet é kb é lye gge l ellĺźt o t t kere se t lev éIIeI',,

A Budapest Főváros Koľmányhivatala V. Keľĺileti Hivata|a - Épftésiigyi és oľt'kségvédelmi
osztĺĺ|y, Építésfc|iig{c!9tĺ osztály (oftiksćgvédelem) BP-5D/00I 104573412015 ügyiratszłmú
szakhatĺís á gi á||ás foglalás a:

,,Budapest Fővltľos VIII. Keľiłtet Jlíuefvdrosi onkorruźnyzat Jegyzőjének (1082 Budapest,
Baross u. 63_67.szám, a tovóbbiakban Engedélyaő hatóslÍg) o -,gi","śé,éĺe,'az Alkotds 2000KÍt. (]088 Budapest, Bródy Sándor u. 44. szóm, a tovób\nkbo,łÉpĺttaa1 ,źttol o, építésiigyi

ľ*ó,',"f.,,,ense!!7e3si...eljórásękat tómogďó elektronikus dokumentációs rendszerben 
-ia

tovabbiakban ETDR) előterjesztett kérelméľe indult, Budapest VIII keriłlet, Bródy Súndor utca
44. szóm alatti, 36i83 helyrajzi szdmtł ingatlanon ti1 ľakaepulet építésére vonatkozó építésügyi
hatosági^enge(éIľ7és! eljárásban az épí'tési engedély kiadlźstthoz orokségvédetni szempontbóI _
az ETDR rendszerbe fehahat építészeti-míÍszaki tervdokumentációkbanfo"gtaltak alapjáń_
ki kijtés ekkel h o zzĺźj lÍľul o k.

E l082 Budapest, Baľĺ.lss u. 63-67' B 459-z!0O
wwwjozsefuaros.hu

H0l

/,,gí



łt
oí',',ŕojh.
:]iii.Íiiił||;
iffřł*ii:łi
i:j:ĺl]iii!j ĺijłi

ł:łjÉi&tti
.{F.
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A szakhatĺisógi dutźsÍoglalásom kikötései a következők:

I. A tervezett beruhdzlts megvalósítdsa előtt a tlźrgyi ingatlanon megelőzőfeltdr6st ketl végezni.
Megelőző feltdľlźs megkezdése Hivatalom óltal kiadott jogerős feltdrdsi engedéIy birtokában
kezdhető meg.

A megelőző feltárás'. írásbeli szerződés atapján végzett olyan régészeti szolgáItaĺási tevékenység
(régészeti megftgyelés, próbafeľtárás, tetjes felüIetű feltáráý, amely a- fÖldmunkával járo
fejlesztések, beruházások által érintett régészeti telőhetyek.feltárasára iráńyil.
2. A régészeti örökség elemei eredeti helyzetijkbdl csak régésxetifeltdrds keretében mozdíthatók el

!. Felhívom az Epítaő Jigyelmét arra, |ogł a régészeti feltórás keretében előkerütt régészeti
Ieletek ideiglenes elhelyezéséről (őrzéséről, állagměgóvásárót) _ azok végleges elhelyezé-séig *
tervásatás esetén a feltárást végző szerv, megelőző fettárós esetén a beruháió a fehárast věgző
szerv útján kĺ;teles gondoskodni.

4. Amennyiben afeltárás sorón eredeti osszefiiggéseiben megmaradt régészeti emlék kerül elő, erről
a feltáróst végző szerv nyolc napon belul írásban beieĺentést tesz Hivatalomnąk, valamint a
megelőző feltárds esetén értesíti a beruházót. Ha a régészeti emlék ľnegelőző feltárĺź,,ł ,ĺorĺin ke'riłlt
elő, ćs az örökségvédelnli hatósúg lĺaĺúľłlzata ulu1ljńn uz| a hel1lszínen kett měgőrizni, a bcruhózas
során a műszalci terllezésnek és akivitelezésľIek tekiľtlettel kell iennie az emlék"megĺÍrzésěre' Ebben
az esetben a feltórást végző szerv koteles a feltárás terepi munkóinak befeiezésé7 kovető harminc
nąpon belal a régészeti emlékről adątot szolgáltatni a beruhózónak. Az idhszolgáttatás részekénĺ
ľajzi dok.ułľlentĺjción egłéľteĺmlłenfel keII tünteĺni a bonthaó és a helyszínen -ěredeti helyükĺ)n _
megőrzendő régészeti emlékeket. ,

5. A beruházóshoz k9ľc1olódó régészeti feltáľós a területátvételt kÓvetően kezdhető meg'
Amennyiben a feltárás beépített ingatlanon vag/ a telekhďáron álló épülettel kometlenul
szomszédos terüĺeten _ külÖnc)sen történeti településmag területén _ történik, ,iko, a terület átvételi
jeg,lzőkörynnek ki kell térnie a meglévő épi)letrészek megőrzésének szempontjaira is. Ilyen esetbena régészeti feltórási nódszerek és technikák alkalmazósa sorón fígy"ĺe*,,el kell lenni az
építmények t art ó szerkezeti saj át o sságaira.

6. A régészeti szakfeladatok elvégzésére a tárg,lban megjelölt területen a Budapesti Ti)rténdi
Múzeum (a t ov áb biakban B TI|4) j o gosult.
A BTM a régészeti szakfeladat (régészeti megfiglelés) eltátósát az Épftruővel megkantt
m e gáIlapo dóst kĺjv et őe n ke zdi me g.
A BTM elérhetőségei:
t e lefonszám'. BTM As at ási lro da, 0 6 - 1 /4 8 7-.8 8 I 6
cím: I0I4 Budapesĺ, Szent Gyorgl tér 2. szám
e -mail : b tm@m ail. btm. hu

7. Felhívom a figyelmet ana, hogy öľökségvédelmi bírsággal (a továbbiakban bírság) kell stijtani
azt a természetesvagl jogi szeméIyt és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki (ametý

X 1082 Budapest,Baross u.63-67. B 459-2100
www.iozsefiiaros.hu
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BUDAPEST FÖvÁRos vĺIĺ. KERÜLET

JozsnľvÁnosl oNKoRMÁľvzłr Jĺcvzo1E

- ĺĹjľ,ĺ,ún)',beľr tt(,tĐt ľľltÍs jugszubúIyhĺll,t engedó|,lrcz koĺott ta,ěkenysćBet u veúetĺe ľryilvanĺĺalt vü8y e
tiirvény erejénéĺ Ío8,ą védelem alatt álló kulturalis örÔkségi clemen engedély ńélküI ,,gy o;ĺĺl
eltérő módon végzi,
- a védetté nyilvánítotĺ vag)/ e tönény ere.iénél.fogva védelem ąlątĺ áttĺi kulturĺź,li,ł drrikség clcmeiÍ
j ogellenesen megsemmisíti v ag,, megrongálj a, v aląmint
- a védett kulturólis örokségi elemet kÓtelezettségének elmulasztásával veszélyezteti'
- ré gé sze t i felt órás t fe lt árás i j o go sult s ág nélküt v é ge z.

Bíľsdggal sújtható az, aki a jogszabóly ltltal előírt bejelentési kötelezettségének nemtesz eleget.

J:len szakhatósógi áIlásfoglaldsom ellen ÓnáIIó jogorvoslatnak helye nincs, az ügyfét az
Engedélyező hatóslźghoz benyújtott kérelmét érdemben etbíráló határozat, illetve az engeáělyezésĺ
eljárást megszüntető végzés ellen irányulófetĺebbezés keretében g,,akorolhatja az ezzel kapcsolatos
j ogorvoslati j ogát',,

Budapest Főváľos Koľmányhivatala V. Keľĺi|eti Hivatala Ktizlekedéshatósági osztáIy (BP-
5B/005/780 -412015; IR-0006359 04 D015) szakhatósági állásfog|a|ása :

,,Hivatkozóssal Budapest Főváros VIII. Keľület Józsefióros onkormányza Jegzője 08-
726/7/2015' számú megkeresésére, az építésüg,,i és épíĺéýltłgyeleti hatósági eý-árásokrót és
ellenőrzésekről, valamint az építésügli hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012' (XI.s.) Korm.
rendelet (továbbiakban.. Rendelet) 5. melléklete szerinti és a közigazgatósi hatósági. eljárás és
szolgáItatás általános szabáIyairól szóló 2004. évi CXL. tÔn,ény (továbbiakban.. Ket.) 36, ś 0)
bekezdése alapjón a tárgyi létesítmény építési engedélyéhez az

ttt iig i s za k h at ó s tźg i h o alźj dr ul ds u n k at meg a dj u k
Ezen óĺlósfoglalásom ellen önáIIó fellebbezésnek nincs helye. Jogorvoslattal csak az engedélyező
hatóság altal az iigy érdemében ľnzott I. foku határozat, ennek hiányóban az eljárást migszunteĺő
v é gzé s e llen b enyúj t ot t felle b b e zé s s el lehe t é lni.''
A Pest Megyei Koľmĺĺnyhivatal Ktiľnyezetvédelmi és Teľmészetvédelmi Főosztály
(ügyiratsám: PE/KTF/42331-312015.; IR-000624862t2015) szakhatósági átlásfogla|ása:

,,Budapest Főváros VIII. kerĺjlet Józsefvórosi onkormányzat Jeg,łzője (a tovóbbiakban.. Epítésiig,,i
Haĺóság) 08-726/10/20l5.számon, a Budapest VIII. kertitet, Bródy Sóndor u. 44. sz. 36483 hriz.
alatti ingatlanon új lakóépiilet (pince-ft)ldszint-5szint-tetőtér, osszesen: ] db galéria, ] db orvosi
rendelő, 3] db lakáý építési engedélyezése tórgyában érkezett szakhatósógi megkeresését és a
csatolt dokumeľtumokat ánizsgálva megúItapítom a Pest Megyei Korruźnyhivatal (a
továbbiakban: Kormányhivatal) köľnyezetvédetmi ěs terruźszetvédelmi szakhatóslźgi hatdskijrének
hidnydt' - amelyről tájékoztatom amegkereső hatósógot - és a szakhatósdgi eljdrtźst

megszüntetem

Egidejĺĺleg Hevesi Kft. (1034 Budapest Beszterce 16', továbbiakban.. Kérelmező) részére a
Kormányhivatal Maglar Allamkincstárndl vezetett 10023002-00333489-00000000 számú
e l ő ir óny z at _ fe lhas ználás i s z ám l áj ára b efiz e t e t t

14 000 Ft, axar tizennégyezer forint
X 1082 Budapest,Baross u. 63-67. B 459-2100
www.iozsefuaros.hu
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BUDAPEST FlvÁRos VIII. KERÜtET

JozsnrvÁnosl oNKoRMÁľvzĺ,ľ JľGYZÓJE

i g azg at ds i s zo l g lźt t at d s i ĺlíj v i s sza ut a I ĺź s d r ó t re n d e I k e ze m.

E döntés e|len tinálló feltebbezesnek he|ye nincs.''

Főváľosi Katasztrofavédelmi lgazgatősálg lgaz3at(l-helyettesi Sznn,ezBt Teriileti Vízügyi
Hatóság (35100-13495-1l20L5.á! |t.; IR-0006 L34t7 D0I5.) szakhatósági állásfoglalása:

,,A Budapest Főváros VIII. keillet Józsefvárosi onkormányzat Jegyzője (I082 Budapest, Baross u.
0].-!z,; a továbbiakban.. Kérelmező hatóság) szakhatĺ5,sĺi'gĺ megkireié,sére a Íĺirg1li iigyben indulĺ
eil aľa,1t

megszüntetem
Eglidgjűĺes megállapítom, hogl az igazgatási szolgáltatási dĺj mértéke ]4.000,-Ft, melyet Epítteĺő
nem fizetett meg.

Jelen végzéssel szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az elĺárást
megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében tómadható meg.''

Az építmény rcndeltetéssrnrű és biztonságos haszrá|atra alkalmassá vá|ĺĺskor hatóságomnál
hasnálatbavéteIi engedélyt kelt ké ľni.

Felhívom az építtető Íigyelmét, hogy a kivitelezesi tevékenység az épÍtőipaľi kivite|ezesi
tevékenységől szoló |9llf009, (rX.15.) sz' Konľľĺnyende|et maľadékta|an betartasávaIvégezhető.

Az építési engedély a határozat jogeľossé és végrehajthatővá válásának napjátóI ľľĺrom évig érvényes,
ęzt kovetően érvényét veszti, kivéve, ha az épftési tevékenységet ", ulutt ę epĺte'., ,uplo
megnyitasáva| igazakan) megkezdték és az épÍtés megkezdésétő|szÁmított ĺjt éven belü| az épfrmény
hasaálatbavéte|i engedély ĺnegadására vagy hasznábtbavétel tudornásulvételéľe alka|masslĺ vátikl
vagl az engedéý |ntaýétt azépĺtésugn hatóság meghosszabbí|otta.

Diintésem e||en a kiiz|éstő| (kézbesítéstő|) szĺmított 15 napon belÍit a Budapest Fővárcs
Koľmányhivata|ához (1056 Budapest, Váci u. 62-64.) címzntt, de hatóságomhôz benyújtott
fellebbezessel lehet é|ni, 30 000,-.Ft fetlebbezesi illeték előzetes megfizetését követően.

AZ illeték leróható:

|. apapfr a|apon benyujtott fellebbezesi řaton illetékbélyegbeą
f' a Budapest Foviĺros VIII. keriilet t0403387-00028584-00000003 sz. ballkszźtm|ź!ára történo
befizetéssel, meýnek megtöľténtét hatóságomnál igazolni kell

Elektronikus úton indított ügyben a kéreknezji, építtető csak banki átutalással. elektronikus úton
fzetheti be az illetéket.

Az ĺigyfé| a fe|lebbezesét indokolni köte|es, a fellebbezesnek a megtámadott dtintéssel
tartalmilag összefiiggőnek kel| |ennie, és a fe|lebbezesben csak a diintésbő| kiizvetlenĺil adódrí
jog- vagy édeksérclemle lehet hivatkozri.

A jogorvoslatra nyitva álló idő a|att az ügyfe| az építésĹmtiszaki dokumentiícióba hatóságomnál,
ügrfe|fogadási időbeą üs.feli jogosultságának Ęazolása mellett betekinthet'

E 1082 Budapest, Baross u, 63-67. @ 459-2100
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pUDAPEST }'ovÁ-nos VIľĺ. KEnrnpľ
JozsľrvÁnosl oxronuÁľvzĺr Jec u zoy

I|{DoKoLÁS
Az Alkotás 2000 Kft. (cím: I0f6 Bp., Radna u, f., ugyvezętő: Boros Atti|a) mint építtető
megbíz{sábol Hevesi l(ĺrcty (t034 Budapes! Beszterce uóa W.) a Budapest WII. keľ., boĺaySándoľ utca 44. sz (Kőfaľagó utca 13.), 36483 hrslr _ az Alkoüís zooo ĺngarhnfejleszo és
Szolgáltató Kft tulajdonában lévő - ingatlarrorr 31 lakásos lakóépüleĺ - melybeo lau müvészetí
ga|éria és ldb orvosi ľendelő is létesüI - létesítéséľe vonatkozó építési engedéiy kéľe|met nyújtott
be hatóságomhoz

,Ł e|jźtrás 20 l 5. októb er 16 . napján indult.

Az e|járás megindítiísa után az a|abbi dokumenfumok kerültek benyújtiísra:
2015. november 18. _án ajavfrott he|yszínrajz valamint a pinceszinti és ťotdszinti alaprajzok'
rÍcaŕonti homlokzatok, javftott mtiszaki |eí.ás és kapubehajtó műleÍnís.

2015. december 1l.-én a Főkétĺisz Kft. által jőváhagyott, szomszédos _ Bródy Sándor u.4f. sz.
alatti ngat|an kéményma gas ítiísa ira vonatkozó tervdokume ntác ii .

f0|5. december l5.-én a szomszédos, Bródy Siíndor u. 44. sz. a|atti ingat|an
kéménymagasftásokról szo|ő _ hozzĄjáru\ó nyi|atkozat valamint a Fovárosi Katasztľóĺävédelmi
\qzgaýsás Közep-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség hivatalos helyiségébe n 2015. november
27 - én felvett emlék ezteto,

312120|2. (XI' 8.) Koľm. rendelet 6. melléklete sztľint, az e|járásba bevonancló szakhatóságokat
megkeľestern, áIlrísfogla|ásukat a ľendelkezo részben részlętezpttek szerint alakfrotŁík ki.

A 20l5. november 03-án tartott helyszíni szemle soľán megál|apftottarą hogy a he|yszÍn megfe|e| az
épftési engedély mellékleteként benyújtott helyszÍnĘzlak. Engedély koteĹs epĺtesi munkát nemvégeýk, Az ingatlano n tab||:ritő meglévó irodaépüIei a hatóságóm ałal thaott 

.08-5|7 
/5l2ol 5. kt.

:i..ęPR lľaÍzzanosÍtő: IR-000376210120|5) valamint azt kiegészítő 08-517/|gĺf0|5. kt. sz.(ETDR iratazonosító: IR-0006073f5/20|5) bonüísi engedéllyel ľJldelkezik. Az épu|et bontását a
szęm|e idejében nem kezdték meg."A Bródy Sándor utcáhan 2015. novemb er kozepéiol megkezdődött
a dísżuľko|at kialakftasa.

A kérelmet a benyújtís napjän hatíIyos jogszabá|yok és előíľások alapján bí.áItam el. Időpontja
a|apján az ehterjesnés az a|ábbi jogszabáýok hataýa a|att törtent:

C a közigazgatási hatósági eljórós és szolgáItatós óltalános szabáĺyairól sn|ő módosított
2004' évi CXL. törvény (Ket.)

. ctz épített kÓrnyezet alakításáróI és védelmérőI sn|ő többszjr módosított 1997. évi
DoffIII. törvény (Éw.)

. ctz orszógos telepĹilésrendezési és építési kovetelményekről sza|ó többszor módosított
235 /|997 6rI.20.) Kormányľende|et (oTÉK)

E 1082 Budapest, Baross u. 63-67. I 459-ZlO0
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BUDÁPEST FÖvÁRos vĺll. KERijtET
JozsnľvÁnosĺ oľrcoRuÁNYZAT JEGYZoJE

1z |ľ'í\éslig,,i és az építésfelt;gyeleti hatósógok kf elaléséről és míikadési feltéĺeteiről szo|ő
343/2006. o(II.23.) Korm. ľendelet

az építésüg,,i és építéýlügleleti hatósági eljórásokról és ellenőrzésekről, valamint az
építésüg1li hatósági szolgáltatásról sza|ő 3|zD\If.0(I. 8.) Koľm' rende|et

az épít ő ip ari kiv it e le zé si t ev é kenys é grő l sĺZó|ő 19 I 1200 9 (IX. 1 5.) K oľmányrende let

többszor módosított 6612007. QilI.t2.) helyi.onk. rendeleťtel jóváhagyott Józsefváros
Keriile t i Epít é s i Szab ályz aĺ (ovábbiakoan : ĺoi<És4

1/f013' (II.l0.) helyi onk. rendelet az építésüggyel asszefi)ggő eg,les helyi onkormányzati
hat ó s ági elj áráso k ré szle ĺ e s s zab álya iró l

o aíelvonókról,mozgólépcsőkrőlés mozgójárdákróIsza|ő |46lf014'(V.5.) Kormányrendelet
A Józsefvárcs Keľtileti ÉpÍtési Szzbáiyzatállol szíló 66D007. (KI.12.) számrĺ rcndelet 1ĺixÉs4
a teľületet az VK-V[I-l építési övezetbe sorclja.

Beépítési alapadatok:

- Telekteľület:537 m"
- Legn. beépíthetőség Ítildszint felett:
- Legn. beépíthetőség ftildszint:
- I,egn. beépíthetőség tercpszint alatt:
- Legn. bruttó szintteľületi mutató:

Lc gnłg1'obb ó pítmé nymagas s ág :

- Előí'"t tetőkeÉ

a

a

75 oÁ teruezett:74,94o/o (402,41m,)
75 % (100%) ter,łezstt:100o/o (537 ľŕ)
80 % (100%) tenĺezntt:100"Á (537 m2)
4r0 mzlm' (5,50) teruezrtt:5,36 mrlm" (2880,3 m")
19'50 m
10 o/.

lclllcw|,E 19o4ó m
tewezctt: |0o/o (53,7 IÍÝ\

AJózsefvárosKeľiiletiÉpítési Sabá|yntarólszoló 66/2007,CXII.lz.) számtlrendelet(JoKÉSa 27' s
a|apján a pinceszint beépíthetősége mé|ygaráłzs létesfrése esetén eléľheti a lO}oÁ-ot, a ftjldszint
beépfthetősége _ teľemgaráżs, vendéglátás, kiskereskedelem, sza|gáÍtatás i|letve intézményi funkció
esetén - elérheti a |00%o-oÍ" a öldszint 100%-os beépftése esetén a szintterĹileti mutató ęlérheti a 5.5-
et.

Az építésügyi engedély iránti kérelem elbírálása során a Ket. hatá|ya a,|att fo|ytztott eljáľásban
megá||apítottarą hory:

- Az építmény elhelyezese megfelel az épíĺett környezet alakÍtásáról ésvédelméről sza|ő |997'
évi L)OíVIII. tĺirvény (É$ |8-f2.$ i|letve a31. $ (1) bekezdésben előírtaknak

- Az épfrési tevékenységge| érintett telęk átmenőtelek, koľábbi címe Kofrragő utca |3. AÝ,
ingatlan címének megállapítlísáról a haszná|atbavételi engedéIyezesi eljárás során
rendelkezünk.

- A tervęzptt épfrmény és az aka|mazott építészetĹmtĺszaki megoldás _ a kk<itések teljesftése
esetén - megfelel azEtv.31. s (2X5) bekezdésében eloírt k<ĺvetelményeknek, az áhatános
érvényű szaknni és a jogszabáIyokban meghatfuozatt kcivetelményeknek, az egyes
épí|ményekľe, teľĺiletekľe védettséget elrendęlő jogszabá|yoknak és az építési tevékenysěgľe
vonatkozó, az építésügyi hatósági e[iárást megelózoen lefolytatott más hatósági eljárásokban
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BUDAPEsT FÖvÁRos VIII. KERÜIET

JozsľľvÁnosl ÖNKoRMÁľvzłr JľGYZoJE

męghatźŁrozntt kovete|rnényeknek, valamint az építészsti minőség- és érue|<védelenl
j o gszabáýb an mefltatározĐtt szempontj ainak,

- Az ép ítmény megép ítésc, ręnde ltetése , haszná|ata, fenntartása nem okoz a környezetében o lyan
káros hatiás| amely a teńilet ľendcltctćsćnck mcgfc|elo és jogszabá|ybarl llrcgluĺ'iírrszoLL
mértéket megha|adná, az á||ékonyságo! az életet és egészséget, akoz- és vagyonbiztonságot
veszÉýeztetné,

- A tervező nyi|atkozata szęrint a közmtiszolgáItatókka| egyedetett és a közműellátás a
hasmá|atb avéte li engedé ý megkéréséĘ b iztos í|ható,

- A tęwęzÍ5ként rnegjelöh szeméIyek (ideéftve a Íárstervęzo7 szakági tervezat is) jogosultak a
kérelembęn megjelöIt épfrési tevékenységgel kapcsolatos épftészetĹmris zaki tęwezésíe,

- A kéľe|nezj\ az előírt mellékletęket csatoľta, a dokumentació megfele| az építésügyi és
épí|ésfelügyeleti hatósági eljárásokľól és ellenőrzésekrőI, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatlĺsrő| 312120|2. 0il.08.) Korm. rende|et 17. $-ban foglaltaknak va|amint a 8.
mellékletnek.

- A kérelmeziĺ aze|járási illetękęt lerótta.

- 
^r. 

fugaĹlant oľsiágos vas/ helyi védelem nem érinti. (régészeti lelohely - azonosftó: 66284)
- Az előzetes hatósági eljárásokban tisztázadott szakhatósági követelmények és az érdeke1t

szakhatóságok honĄiźt u|ásáb an fog|ałt eseti előí'ások betarthatók'

- A tęrvezett épület rendehetési egységeinek megfelelően, az}TF;K 4' szźmu melléklete szeľint
35 db gépjáľmiĺ elhelyezesét kell biztosítani. Épíneto telkełt be|ü| 23 db (ebből4 db kétszintes
parkoló - gép alkalmazásźpa|- összesen 16 db' 2 db normá| méľeti! t db akadáýmentes és 4
db csökkentett méretrĺ) parkolóhelyet biaosít, ezpn szilmon felül felmerült tobblet parkolási
iýny binosítŕsfua épí|tętő szpľzÍldést kötött Budapest Főváros MII. keľĹilet Józsefvárosi
onkormínyzatźtva| |f db paĺkolóhely létesfrésének áÍvá||a]ására. A megállapodásban előírt
kötelezettség teljesftését ahasmźlbtbavételi engedélyezesi eljárás során Ęazolni.kell.

- Az épületbe teľvezett _ a ľende kező résfuen részletę zrtt - felvonókra vonatkozóan
benyújtott tęrvdokumęntlíció megfelel a hat,ĺíIyos mtĺszaki és jogi eloírásoknak, arra épftési
engedély adható. A felvonó engedélyezesidokumenĺĺciójávategyidoben benyújüísľa keľült
atewęzÍí 146D0|4. (V. 5.) Korm' rendelet 6. melléklet szerinti nyi|atkozata.

- Épíftetó az eljárás soľán bbnyúj totta a tevezltt beruházĺs megvalósíĺí sához szükséges, - a
Bródy Sándor utca 42. sz. alatti - szomszédos épület meglévő kéményeinek megmagasíĺísát
bemutató és a FOKÉTÜSZ Kfr. á|ta| jőváIngyott teľřezett műszaki megoldást. 

"Épĺľt"to

nyi|atkozott hory a sztikséges munkálatokat eÍvégzi,

- A szi'ikségessé vált kéménymagasítĺísok tekintetében aFőépítesz\roda f6-296/2O15 kt. sz'
ál|ásfogla|ása abpjánatervezętt mtĺszaki megoldás településképi illeszkedés szempontjából
való megfele lősé géro l.

A mb. Főépítész26-f96l2015 sz állásfoglalásában az alábbiakban nyilatkomtt:

x l082 Btlc|apęsĺ, Baľoss l't. 63-6?, B 4.59-2l00
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BUDAPEsT FÖvÁRos 1ĄII. KERi]IET

JÔzsľrvÁnosĺ ÖNKoRMÁľvzĺr Jľ GyzoJE

,,A 20I5. novembeľ 27-én benyújtott, módosított terveket ánizsgáltam és megúllapítotĺam,
lĺogl a k,źnlélryek kialukĺtúsu ľn,ĺÍszukilag szükséges megoldds, -,,",t , *,g,áu,ĺiásukaI a
teľv szerint támogatom.,,

A3|2l20|f.Qil.08.) sz' Korm rend' l4..$ (ĺ) bek.b) pontja, a3.|4/2OI2. CxI.08') sz. Korm' rendelet2l.s (2) bek. illetve a Budapest Főváros VIII. ker. Józsefuárosionkormánýzat Kjpviselő-testiiletének
5lf013. (II.l0.) sz önkonnĺínyzati lęĺrtlęlęt 3.$ a) pon$a a|apján az epłtesi engeaelyezesi eljárást
telepiilésképivéleményezesiel.iárás ę|őzte meg. Az eryĺnĺsnaľa mb. főépíĺész zi-zgĺlzols szánlú
te|epü|ésképi véleményében az építćsi engedé|y megadásához kiktitésekke| jáľult hozlÁ,
melyet az alábbiakkal indokolt:

,,Alkotds 2000 KÍt. 26-296/20]5. számú kérelmében településképi véleményt kéłt hatóságomtól, a
Bródy Sándor utca 44. sz. alatti lakóépület építési engedélyezési tervérevonaĺkozóan.
A mellékelt tervdokumenÍációt és annak mellékleteit átvizsgólva mególlapítottan, hogl megfelel a
telepiilésfejlesztési koncepcióról, az inĺegrált telepulésfejlesztést staĺégĺardl es a ielefiiusľe\dezést
eszközokről, valąmint eg3,,eś telepüIésrendezési sajótos jogintézményěkről szótó 314/20I2, (XI. 8.)
Korm. rendelet 22.s o bekezdésébenvalamint a Budapesí VIII. keatet Józsefvóros o,t,,ia,y,it
Képviselő-testüIetének az építésügg,lel összefi)ggő egłes helyi onkormónyzáti hatósági ejárasok
részletes szabályairól szóló 5/20t3. QI']0.) Ónkormáiyzaĺireńĺleleĺ 5's -binfoglatĺaknák. 

-

A véleményezési eljárás során bekértem a helyi építészeti-míiszaki tervtanács vélenényét. A
mellékelĺ terydokwnentacióĺ és annak meltékleteit a helyi építészei-míiszaki tervtanács ráľg1lalta és
v é le mé nye zt e, mely v éle mény a m ellé kle t b en m e gt alólhat ó.

A véleményezési eljárós során vizsgóItam továbbó

a) a telepítés (a kornyezetbe illeszkedés, 
-a -beépítés 

vag/ az építészeti jellegzetesség és látvárry, a
helyi jelleg védelme) településképbe való illesztését, a helyi ôpftészeti. érté"k védelmének én,éíyre
j utt at ósát, azokra glakorolt hąt ásót,

b) a telepüľésrendezési eszktjzöknek való megfeĺelést, a rálátós és kitótás knetelményeinek va]ó
megfelelést,

c) az épület homľokzat ánąk é s t et őzet ének kialąkít ási módj ót,

d) a kazterĺłlet mentén az ép.ület kialakításának módját ésfeltéteteiĺ,

e) az építmény takardląnul maľadó és közterüIetről kömetlenül látható határfetrłleteinek kialakítasi
mó dj ót é s fe lt ét ele it, v alam int

fl közterüIeten folytatott építé',si tevékenység végzése esetén a kt;zterĺ;Iet burkolatának,
míÍtárgninak, kałórglainak, nÓvényzetének, továbbtź a dísmilágító és hirdető-berendezések
kialakíĺását.

A tenlezett építési t.euékenység a Józsefváros Kerĺileti Epítési Szabályzatáról szóló 66/2007.
6Ir.]2') számú rendelettel (J)KESZ) nem ellentétes. A ĺenltanácsi véleményre alapoma és a
tervdokumeľtációt ónizsgólva a rendelkező rész szerint _ kiktjtés nélkiil - engedéIyezésre
javasoltam"
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JozsľľvÁnosl oNKoRMÁľvz,łr JľcYzoJE

Budapest tr'őváros Koľmányhivatala V. Kerületi Hivata|a Kiiztckedéshatósági osztáIy (BP-
58/005/780-4ĺ20|5; IR-000635904/201.5) szakhatĺĺsági áltásfoglalásban ąz éńftési *.g"ä4ry
megadásához a ľendelkezĺĺ ľeszben idézntt kikötésset jűru|t hozzá, melyet az alábbiakka|
indokolt:

,,Tárg,,i iigyben a Budapest VII.'keillet Józsefvárosi onkormányzat jegyzőjének 08-726/7/20I5'
szamú mcglceresésébe.n a Ket. 4.ĺ. ý Q) bekezdése és az épĺtěsügy, isĺpĺűgelüg1łeleti hatósági
eljáľásokľol és ellcn(jłzósclcľől, vulumiłzt az épĺtésiig1lĺ huióságĺ-śzolgaiafušrol szöĺó 3t2/20I2.
(XI.8.) Korm' rendeleÍ ]2. E Q) bekezdćsc alapjálł-kazlekedéit szaĚluĺúsúgi útkiýoglalásunkat
kérte.

A megkĺildaft dokumertáció hiányosságai miatt 20I5' november 20-án BP-5B/005/780-2/20I5'
számon határidő mega-dásával hiánypóttási felszólítást bocsáĺottunk ki, amelyben fogtatthiánypótlásoknak a beruházó eleget tett.

A hiánypótlásként bekuldat dokwnentóció, valamint a BKK Budapesti KÓzlekedési Kozpont 20t 5.
december ]-én kelt ]05]/5225-2/]5. szómúforgalomtechnikai keze!ői és a Budapesĺ Főváros VIil'
Kerĺjlet Józsefváros Polgórmesteri Hivatala Hatósági Üg,,osztáty Épftésügłi noai oa-asil/3/20]5.
szómú ktjzútkezelői - hozzójárulósa figlelembevételével megótlapíĺoĺi,)k, hog az építési
e ng e dé lye z é s i e lj ár á s ho z ą s z ak hat ó s ógi h o zzáj árul ásunk m e g adhat ó.

Szakhatósági ĺźilósÍOglalásunkat a Ket. 44. s 0 bekezdése és az építésiigli és építésfelugleleti
hatósági ejárósokróI és ellenőrzésekről, valamint az építésüg,,i łlátasagí szolgáltatásrĺil szóIó
312/20]2' (XI.8.) Korm. rendelet ,(ĺovábbiakban Rendete) ]2 s 0 bekeždése 6| szdmú melléklet
29-30. sora és a Nemzeti Kazlekedési HatóságróI szótó 263/2000ő' (XII.20.) Korm. rendelet 4. s ft)
b e kezdése a) é s aa) ponĺj aib an bizt osít ott j o gkaľĺinkben elj árv a adtuk ki.
Az önóIló fellebbezést a közigazgatási hatósógi etjórás és szolgólĺatás ĺźItalónos szabályairóI szóló
2004. évi CXL' nrvény 44' s g bekezdése alapján zórtam ki.,,
Budapest Fővárcs Koľmányhivatala Budapest VI. keľiileti Népegészségügyi Intézetének @P-06Rĺ024/833|-2l2015; IR-000500189/2015) előzetes szakhatríságĺ álláľogialásban az építési
engedély megadásához a ľenđe|kező Észben idézett kiki'tésse| jáľulř hozzÁ,, me|yet az
alábbiakkal indokolt:

,,Indokolás

Az Alkotás 2000 KÍ. (Kére|mező), - a ]088 Budapest, Bródy Sóndor u.44' sz., 36483 hrsz. ąlatti
ingatlanon tervezett többlakásos tórsasház - épitési engedéIyezési eljárósa l)ig,lében előzeĺes
szakhat ó s ági állásfo glalás kiądás a érdeké b en m e [kere st e hát ó s igom at. "

Szakhatósógi óllásfoglalásomat a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési
szilárd és folyékony hulladékkat kapcsolatos közegészségüg1,łi, jórványügyi vonđkozású
követelmények fig1,,elembevételevěl, az országos telepi)lěsrenaezaĺ aš apĺteł"kavercIményekről
szóIó 253/1997. (Xil. 20') Korm. rendeĺetben, a nemdohányzók védelméről és a dohónyt,,.ak,t
fogyasztásának, forg1lmazásának egyes szabályairól szótó ]999. évi XLII. törvényben, a kémiai
biztonságról szóIó 2000. évi XXV, tÖrvényhen, nz egészségiigli 3,o7r6ttatások nyújtásálnz
szükséges szakmai łniniłnumfeltételekről szóló 60/20003. (X.20') EszL]sM rend'elethen, n. jĺirvtiryłak
B 1082 Budapest, Baross u. 63-67.8 459-ZlO0
www.ioaelvaros.hu
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megelőzése érdekében szükséges jórványügyi intézkedésekrőt szóló 18/I998. (VI.3.) NM ľendeletben
és az atomenergiáról szóló 1996. évi CXW. tÓrvény egłes rendelkezéseinekvégrehajtásárót szótó
16/2000. (VI. B.) EüM rendeleĺben foglaltakra tekinteÍtel a kozigazgatási iatósági eljárás és
szolgáltatás altalános szabáIyairól szóló 2004, évi CXL. rcrvény (a tovóbbiakban.. Ket-) 44. $-a
alapjón adtammeg.

Az onálló jogorvoslat lehetőségéĺ a Ket' 44. s g bekezdése zárja ki,

HatáskÔromet az építésiig,li és épíĺésfetag,,eleti hatósági etjáľásokról és ellenőrzésekről, valamint
az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/20]2, (XI 8.) Korm. rendelet 12' $-a és 6. sz.
meĺléklete, aZ Államt Népegészségĺigi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészsé9ü96
szakigazgatásifeladatok ellótásáról, valamint a gyóg,,szerészeti államigazgatósi szerv kijetalésirőt
szóló 323/2010. (ilI. 27.) Korm. rendelet (atovábbiakban,.R) ]9. $ (1) bekezdése, illetékességemet
az R 3. sz. melléklet 1. ponĺjaállapítjameg,,,

Budapest Főváľos Koľmányhivatala Méľesiigyi és Mĺiszaki Biztonsági Hatósága Műszaki
Biztonsági osztály (BPs/003/03600-5/2015) előzetes szakhatósági á|lásfoglalĺĺsban az építési
engedély megadásához a rendelkező ľeszben idézett kikiitésse| jáľult hozzá, melyet az
alábbiakka| inĺloko|f:

,,Indokolás

A benyújtott iratok, dokwnentumok, mellékletek alapján megállapítottam, hogy a szakható,sági
hozzájárulós ą rendelkező ré,szben tett kikaftsekkel megadható. Kikotéseimet az alcibbi

.i o g s z ab ály lle ly e k re nde I k e z é s e i alapj ón t e t t e ľľ l.

A I46/20I4 (T'5.,) Korm renĺ]eĺąĺ 4,s @ hekezdése, valamint a rendelet 2. mcllóklctćnc|c II. pot1t'ja'

Afigelemfelhívós l. pontjót a afelvonókról, mozgótépcsőkľőt és mozgójórdákróI szóló ]46/2014.
(T. 5 ) Korm. rendeĺetben (a továbbiakban.. Fnzr.) 4 s.O pontja és a 3. s Q) bekezdése szerint
tettem.

Áfigelemfelhívós 3. pontját az alábbiakban indokolom.

Hatósógomat a 32]/2010. (XII.27.) Korm' rendelet jelöli ki míiszaki biztonsági hatóságkénĺ, mely
] s G) bekezdés a) pontjaaz ąlóbbiak szerint rendelkezik.

''(3) A mljszaki biztonsógi hatósóg a (2) bekezdés szerinti létesítmények, berendezések, valamint az
(1 ) b ekezdés szerint i szerv ezet ek v onatkozásáb an:

a) engedélyezési és hatósági ellenőrzési jogkart gyakorol, a villamos berendezésekre vonatkozó
szakhatósógi ótlĺźsfoglatásóĺ és az építésügli hatósógi hatóskarébe tartozó sajaos építnlényfqjtak
használatbavételi engedéIyét megalapozó villamos biztonságtechnikai ellenőrzést folytat le a-kulĺin
j o gs z ab ály b an m e gha t áro zo t t i gazgat ás i s z o I gált at á s i díj e lte né b en,,'

A 3I2/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet 5. mellékletének IV. 2. pontja az aldbbiakban haározza me7 a
has znál at b av é t e l i s z a k h at ó s á gi óilúsfo glal á s iránt i k é re l e m m e Ilé k le t e it'

2' A használatbavételi és afennmaľadási enged,éIyezési eljárás esetén

X t 082 Budapest, Baross u. 63 -67. I 459-2100
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2.]. Az építmény, létesíĺmény, villamos berendezés helyének meghatározósa [cím, helyrajzi szám,egłéb azonosító (üzem, csarnok, sĺb'Ü.

2.2. A beépített osszes villamos berendezés teljesítménye [kVA] és a névleges villanlos
feszültségszinĺ [VJ.
2.3. A közcélúvillamos hálózat és avillamosfelhasználói berendezés csatlakozási pontja.
2.4. A viĺIámvédelmi és érintésvédelmi dokumentáció másolata.

2.5. A műszaki-biztonsági haĺósógifelt,ig1,,eleĺ aIó tartozó berendezések alengedélyeinek száma'
2.6. Nyilaĺkozat az építtetőtőI a nem megvalósított berendezésekľől (más berendezések
beépíĺéséről).

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

3. A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló kormányrendelet (a továbbiakban..
Rendelet) hatálya alá tartozó berendezések esetében, az ]. és 2. pontban ieghaározoĺtaktól
eltérően a Rendeletben, a kérelemhez előírt tartalmú dokumenĺáció és ńvilatkozat.
(Rendelet : I 46/20 I 4 (V.5.) Korm. rendelet)

Állásfogtatásomat a 3I2/2012. (IX 8) Korm' |lndelet atapján, valamint a 146/2014 (T.5.) Korm.rendelet 3.s (]) bekezdése alapjón adom ki. Átládogtątáiőm eilen a 2004. évi CXL. n. ił ś ĺg)bekezdése alapján jogorvoslatnak nincs helye, azt-a határozat, illetve az eljárást megszünteĺő
végzés elleni jogorvoslaĺ keretében támadhaĺó meg,,'

Budapest Főváľos Koľmányhivata|a MéÉsĺigyi és MÍĺszaki Biztonsági Hatósága Műszaki
B-iztonsági osztá|y (BPs/03/03600-61201ĺ Éľon iľatamnosító: IR-000ł32907D015) kijavÍtó
előzetes szakhatósági á||ásfogla|ásában az építési engedély megadásához a rcndelkező Észben
idézgtt kikötés s e l j ánl|t horzń', meľyet az a|ábbiakkař indďkolt:

,,Indoklós

Az Alkotás 2000 I{t' építtető képviselője telefonon jelezte, hogł ą korábbanfenti számon kiadotĺ
előzetes szakhatósági álĺásfoglalásom rendelkező részében csupán a s,e,léíyfelvonó szerepel, a
szem é ĺy-t e herfelv onó gépkocsi át emelő berendezés az enge délyb őI kimaradt.
Hatóscígom az észrevételt helyénvalónak ítéIĺe és saja haáskorömben a rendelkező részben a
fent iek szerint döntottem.

Egléb tekintettben a BP/003/03600-5/20] 5 számú végzésekbenfelsoroltak a hatólyosak.
Dönt ésem ellen a ket. 8 I /A' $ (3.) atapj án j o gorv oslatnak nincs helye.,,

Fővárcsi Katasú.rő.fa"é*F* Igazgatősźls. |ti{ľľsti Katasztrcfavédelmi Kirendeltség
(35150/5157-1l2015.á|t; Éľon iľatamnosítĺí: m'-ooołsoĺ 41/2015) előzetes szakhatósági
ál|ásfogla|ásban az építési engedé|y megadásához a ľende|kező részbn idézett kikötésse|
iáru|t hozÁ, melyet az alábbiakka| indokolt:

M 1082 Budapesr, Baross u. 63-67. B 459-2100
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,,Indokolas

Az Aĺkotas 2000 KÍ, megbízásából eljárĺi Hevesi Károly a Budapest, WI. ker., Bródy Sálldor u. 44.szám, 36483 helyrajzi szám ąlatt terllezett veg)/es rendeitetésű épületre vorlctkozó épíĺési
engedélyezési. ügńcn kérelemmel kereste meg az épĺĺésügyi hatĺi,sógi enge.clélyezési eljúrúsokattámogdó elektronikus dokĺłnentdciós ,,ńd,,",i, fővdbbiakb.o, 

-riőnl a Fővárosi
Kaĺasztrófavédelmi lgazgaióság KÓzép7es|! Kaĺasztrófnédelmi Kirendeltséget, mint etső fokútűmédelmihatóságot előzetes szakhatósági álládogtatás"kiad,ása céljĺźbót.
A megkereső hatóság áItaI csatolt iratok, vaĺamint az ügyfél áttal benyújtott dokumentáció alapjón
az építési engedéIy módosításának megadásáhozfettéĺeteikel nozzáidruliam,
A tíĺddvolsdg meghatdrołźsdndĺ az orszlźgos Tíĺzvédelmi Szabdlyzatról szĺjló 54/2014. (XII.5.)BM rendelet ,|8. s Q) bekezdése a) pontja szeriłú a 3. melléIĺlet I. ttÍblázat alkalmnzdsakor a
k ö v et k ező mé rt é k adó k o c k dzat i o s zt ttly o k at v ett e mJi gy e l e mb e :

- a tdrgyi épiiletnél kö7epes kockdząti osztlźIyt (jetöIése: KK),
- a szomszédos épiiletnéI közepes kockdzati oszttÍlyt (jelötése: KR).

A feltételeket az alábbi 'iogszabalyi rendelkezések alapjĺźn ĺillapítottam meg..

Ad'L. A tűz elleni védekezésről, a míĺszaki mentésrőI és a t{izoltósógróI szótó 1996. évi 'YXXI.törvény (továbbiakban,. torvény) ]3 s 0 bekezdése értelmében az-építési ternlék építnénybe
történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítméiy igazolásának részletes
szabáIyairól szóló 275/20I3. (vil.I6,) K2ry.-rendelet 3. s @ és ft) beie,dése alapjan. A ĺĺ)rvényr3, š @ bekezdése szerint ,,A 305/20]]/Et] rendelet hatĺźlya aló.nem tartozó építményszerkezeĺ
m{jszaki előírásban meghatározott ĺíimédelmi követelményeknek való megfetelőségét, az alábbi
módok v alamelyike szerint kell igazolni..

a) Maglarországon vag) a z Európai Unióban akkreditált vizsgáIó laboratórium a]tat
' elvégzetĺ vizsgáIati jelentés vagy a vizsgálati laboratórium ez alapjón kiadotĺ nyilatkozata,b) a vonatkozó Eurocode szabványok alapján elvégzett tĺÍzĺźItósági iag1,, tíÍmédeĺmi méreĺezés,

a méretezésnek megfelelő kivitelezést igazoló felelős míĺszakivezető-ąĺtasi napló bejeglzésc) szakértői intézet vagl akkreditólt vizsgóló laboratórium igazolása alapján afelelőš ľűíszaki
vezető építési napló bejeglzése,

d) a jogszabólyi előírásoknąk való megfelelőség igazolására a felelős míĺszaki vezeĺő építésinapló bejegłzése, amennyiben az adott 
_ĺ;sszetételíi 

építmény,szerkezet tíimédelmi
t e t e s ít m é ny é t a j o gs zab ály v agĺ t {im é de lm i m íÍs z ak i irány e Iv ń e ghat áro z z a,e) az e törvéľry 47. s O bekezdés 26. poľtja alapján kiadott miniszteri rendeletben
meghatórozott esetben a tíjmédelmi szakérttí vig1l a timédelmi tervező ľryilątkozata.,,

4d.? 4 törvény 2l. s @-bekezdésébenfoglattak alapjón és a tűmédelmi szakvizsgóra k()telezett
fog|alkozási ógakról, munkakörcjkről, a tíĺmédelmi s,oĚ,asgnaI összefiiggő oktatásszervezésről és
a tĺinédelmiszakvizsga részletes szabályairól szótó 45/20I]. (XII7 ) B.M}źndetet I' s-a szerint,
Ad.3' Az OTSZ 69. $ (1) és (4) bekezdéseibenfoglaltakalapján,

X 1082 Budapest, Baross u. 63-67. B 459-ZIOO
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!d'4 Az országos Tűmédelmi szabályzatról szótó 54/2014. (nl.s.) BM rendelet ]46. s Q)
bekezdésében és a (6) b) és h) pontjábanfoglaltaknak meýtelően. Az )TSZ ]46. s Q1 bekeźdéíe
szerint. A pinceszinti gépjármiĺtároló és az emeleti nem lakas cétjára szolgáló ktjzos használatú
terek teriiletén biztonsági világítás és menekĺilési útirányjelző rendszer kialakítása a szinten
tartózkodók menekülésének biztosítása miaĺĺ szükséges, a ] 46. s 0 k) és a (6) b) pont.ja alapjĺźn.

Ad.5. Az oTsZ 200, sQ) bekezdése szerint, az MSZ HD 60364-6..2007 Kisfeszi)ltségíĺ villamos
berendezések. 6. rész'. Ellenőrzés QEC ő0364-6'.2006, lnódosítva) címíj izabvány 6.I pontja
alapján.

Ad.6. Az OTSZ 135. s (3-4) bekezdéseiben foglaltak alapján.

Ad.7. Az OTSZ ]36. s Q) bekezdése alapján,,BeépíteĺttíÍzjelző/túzoltó berendezést kell létesíteni a
7. melléklet ]. táblózatban foglalĺ esetekben, továbbá ahol azt a fennáltó veszélyhelyzetre, az
építmény nemzetbiztonsági, nemŻetgazdasági, műemlékvédelmi vagl adavédelmi jeĺĺegére, az
épíĺményben tartózkodók biztonságára, vąlamint a tűzoltóság vonulási távolsógára rckĺntettel a
tűmédelmihatóság előíĘa,,' Az )TSZ 69. s 0 és (4) bekezdéseibenfoglaltak alapján.

Ad,8, Az OTSZ I37. E Q-2) bekezdése alapján.,4 míĺIcodőképesség.megtartós nrcgllalósul, ha tíiz
esetén az előĺł,t lttť[kadési időtał,tałnig, a tĺizeseli foglĺlsztó működéséhez szi)kséges teljesítményí)
viJlam.os energia rendelkezésre áll, a tápforrás és a tĺizeseti fogyasztó kazaui eńlergiaátvitel és a
míikaďeftst, vezérlését biztosító vezetékrendszer épületen belul és főelosztón kívĺ;li szakaszainak
tíĺzhatós elleni védelme vag,ł jogszabály szerinti kialakítása biztosított, a tíjzeseti fogyasztó
mükôďetése, vezérlése bizlosíĺoĺĺ, normdl és bizton'sagi tcipJbrrás egłĹittes alkąlmazá,sa esetén a
ltollttúl túpfolt,ús kiesésekoĺ, 11 biztunsĺjgi túpĺurrúsł,a vah|, elťjĺrl ĺtJĺjn betuti ĺitkapc,sola,t
automďikus és ą tiizeseti foglasztó kialąkítása megfelel a vonatkozó mííszaki követelménynek ,agy
n'zznl egle,n'érÍákű

Ad.9' Az OTSZ 270. s (I) bekezdése alapján.

Ad.10. Az OTSZ 80. E (3) bekezdése alapján.

Ad.1l. Az )TSZ I40. s Q) bekezdése és a ]4]. s alapján.

Ad.I2. Az )TSZ ]' s a bekezdése szerinti ą 3.1:20I5,03.30. azonosítószámú Ttimédelmi Műszaki
Irónyelv: Hő- és fĺist elleni védelem (ľovábbiakban.. TvMI 3.]) _ 9.4 pontjában foglaltaknak
megfelelően.

Ad.I3. Az OTSZ 98. s (5) bekezdése és a 9. melléklet 5' táblazata szerint, valaminĺ az 1TSZ 4' € 78.
pontja, a 19. $ (1) a-b) pontjaibanfoglaltakalapjón.

Ad']4. Az )TSZ 98' s o bekezdése és a 9. melléklet 5. tóblózata alapján Íiistmenltes előtérhez
gépj órm{Ít óro ló ne m k ap c s oló dhat.

Ad.15' Az OTSZ 24. s (1) bekezdés b) pontjaalapján

D o nt é s e m a fe nt i j o gs z ab áľyi re nde lke zé s e k alapj án ho z t am.

Szakhatósági állódoglalósom a kozigazgatósi hatósági eljóľás és szolgáltaĺás óltalános
szabólyairól szóló 2004. évi CXL, rcrvény (tovóbbiakban.. Ket') 44. s 0 bekezdésén alapul.

E 1082 Budapest, Baross u. 63-67. B 459-2100
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BUDAPEST FovÁRos VIII. KER1JIET

Jozsľľ.vÁnosĺ ÖNI(oRMÁľvzĺr Jľ GYZIJE

Haúskarömeĺ az építésüg,łi és építéýtügyeleti haĺósági eljórásokról é,s ellenőrzésekről, valamint
az építésügli hatósági szolgáltatásľól szóIó 3 ] 2/20I2. 6I š ) Korm. rendelet 12. s 0 bekezdése, a
tíjmédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tíimédelmi bírságról és a tíizvédelemmel
foglalkozókkotelező élet- és balesetbiztosításóról szótó 259/201]. (XII. 7.j Korm. rendelet 3. s Q)bekezdése, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek itteftĹességi tefuIetéről szóló
43/20I l- (n, 30.) BM rendelet 1. ś'-o, l,alamint ugyanezen rendelet ], nletlékteĺe łlatĺiruzzu meg.

'4z Ónálló fellebbezés lehetĺísúgét a Ket' 44. s g bekezdése alapján zartam ki.,,
AzépíLteto lrrellékelte a Fclvárosi Katasztrófavédelmi IgazgatóságKcizep-pesti Katasztrófavédelmi
Kiľendeltség hivaklos.heýiségében 2015. novembęr 27-én felvett em|ékeztetőt mely szerint a
módosftott dokumentíc iót bemuĺat&ĺk.

A Belügyminisztéľium Oľszĺgos Katasztrőfavéde|mi FÍÍigazgatóság oľszĺgos Tűzoltósági
Főfe|ĺĺgye|őség 35000/10217-1/2015.á|t határozatában a- jogszabĺlytĺl 

"itom kialakítás
engedéľyezesélrez a rcndelkező ľeszben idézntt kikötéssel iĺrilt hozze, melyet az a|ábbiakka|
indokolt:

,,Az orszcigos Tíinédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. 8Ir'5.) BM rendelet (tovóbbiakban.. 7TSZ)
98. 5 (5) bekezdése szerint''

''98..f (5) Afasmentes lépcsőházbą és afiistmentes előtérbe a9. mellékletbenfoglalt 5, táblázat
szerinti helviségek nyílhatnak, az ott łncglu'lttiroztllt rylilciszárókkal.,,
Az OTSZ 9' mellékleĺ 5' tdblózat 6' sora atapján a fiistmentes lépcsőház előteréhez teremgarázs
lzelyisége kometlenijl neľn kapcstlttjdhat. Ezzel szemhe.n az Alkotis 2000 Kft. (1026 Bp,, Ridna u.
2.) részéről Boros Attila ilgĺvezeĺő az előteres tziln1,gľn65gsfi)stmeftes lépciaházt pincesziľlti előtér
és a teremgarázs ktjzaffi ajtó tíízállósĺźgi teljesítménye az ajtó és ezákal az előtér tíĺzhatós elleni
védehnét biztosílju, az előtér és a teremgarázs kazé jogszabáIy szerint beiktatandó, éghető anyagtóI
lényegében menĺ es k()zlekedő helyiséghez hasonlóan.

Megítélésem szerint a rendelkező részben tett kĺkotés teĘesülése eseĺén az építmény tűnédelmi
helyzete kedvezőtlenül nem változik, íg,'l a rendelkező részben foglaltaknak .,g7"l,lő,, határoztam.A téľtyóllłźs megállapítqsánál bizoľlyítékként figlelembe v-ettem az ügfél" eiltal a kérelemhez
me Ilé k e lt en cs at olt irat o kat, a v onat k o zó j o gs zab áĺyok at'

A közigazgĺltósi hatósági eljqrás és szolgáltatds általónos szabályairól szóló 2004. évi CXL. trvény
(továbbiakban.. Ket') szabályai alapjón folytattam Ie az eljárást. A kérelmező aglfét az etjóras
sorón lerótt 3.000,-Ft eljárósi illetékeĺ. Az illeték mértékét ąz illetékľől szótó iggo. evi XCil],
ĺöruény mellékletének XI. pontja hďározza meg. Az eljárósi kottéség meghaározósáróI és
viseléséről ą KeÍ.158. $ (I) bekezdése alapján határoztąm.

Kozigazgatósi úton a jogorvoslat lehetőségéĺ ą Ket. 100. s Q) bekezdés e) ponĺja alapján zártam ki.
Á llróságifelülvizsgálat a Ket. l09. s-ának (I) bekezdés a) pont és a poĺgĺźrt ierrendtartásról szóló
1952, évi III. nrvény (a tovóbbiakban: Pp.) 330. s (7). bekezdéie határozza meg. A bírósági
felülvizsgólat illetékének mértékét az illetékről szóIó 1990. évi XCIII' ĺörvény 43 s o bekezdése,
megfizetésének módjót a 7a. ś 0-0a) bekezdése határozza meg.
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BUDAPEST FovÁRos \[II. KER{]ĹET

JozsrrvÁnosĺ ÖNronuÁNYZAT JE cuzo1ĺ

Hatáľozatonxat a t(1éde!ľ1lt. łruttjsúgi felądarcka ellótó szervekről, a tűmédelmi bírsagróI és atíĺn,édclcmmel 'fbglatkozĺjlĺ kritelező-éIal- és bale'ĺethizto,síln,rrĺjl szóIa 259/20]]. (,YĺI.7,) I{onľl.
rcłzdelet l- s o bekezdése b) pontja, valamint az OTSZ 3 s 0 bekezdésében figtatt jogkcjrt)mben
hoztałn meE.,,

A Bllĺ|apcst F,.ővárcs Koľm:ĺnyhir'atala V. Kcľülcti flivata|a - ÉpítésÍigyi és orukségvédetmi
osztály, Építésfelügy.eleti osztály 1o1ĺksegvćdclem) BP-5D/001 /0457i4/2015 ügyiľatszámrĺszakhatĺisági áI|ásfog|a|ásában az építési engedély megadásához a rendelkező Észben idézettkikiitésse| járu|t trcąáł,' me|yet az a|ĺhhiakIĺai ĺnaóľolti
,,Indokolás

A táľgli üglben az Engedélyező hĺóslźg előtt az Epíttető által az ETDR rendszerben előterjesztett
kérelmére 20I5. oktljber l6_dn építésiłgyi hatósltgi engedélyezési eljdrds inĺtult.
Engedélyező hatóslźg az építésügłi és építéýltig,leleti hatósógi eljórásokróI és ellenőrzésekről,valamint az építésügyi hatósági szolgáhatásróĹ szóló 312/2012. (XI 8.) Koľm rendelet (a
tovóbbiakban 3I2/20I2.R) t2. $ (1) és (2) bekezdései, valamint ig,,,",", rendelet 6. szdmúmellékletének I. szdmú tdbldzat 35. pontja alapján az előttefoly,-o7ío, Mv,ő építésügyi haĺósógi
engedélyezési eljárásban megkereste Hivatalomnt szakhatósági áIlĺźýoglalás kiaĺakításal,iglében'
A kéľelemmel érintdt ingúIan ą vonatkozó nyilvárlĺartás szerint a kulturális ört)kség védelméről
szóló 200I. évi LXIV. törvény (a továbbiakban Kötv.) 7. s 35. pontja szerinti régészeti letőhely,
amely a nyilvúnturtúsban 6ő284 azonosító szálnon szerepel,-
Szakhatóslźgi eljdľltsomban a Kötv. és a régészeti örökség és a míĺemléki érték védelmével
kapcsolatos szabóIyokrót szóló 39nu5 (III.I) Korłn rendelet (a tovóbbiakban 39/2015 R.) 63. s(I) bekezdése és ąz ott megielölt 64. $ valamint 66. s _ ban előíĺtak viugdlúdt ki)vetőenmegdllapítottary hogy a kérelemmel érintett ingalałłon a tervezett építési tevékenység arendelkező részben tett kikiitésekkel örökségvédelmi érdeket nem sért, ezérÍ az Engedélyező
hatóslÍg eljárásában az örökségvédelmi sząkllatĺsagt auaęgblósomat kikotésekkel megadtam.
Az tiľtikségvédelmi szempontbó| tett kiktjtéseim a következő jogszabályhe|yeken alapulnak:
I. Á Kan. 22. s 0_3) bekezdése, valamint a 23 $ (l) bekezdése az alábbiąk szerint rendelkezik..
,,22 s Q) A nyilvĺźntartott régészeti letőhetynek ą beruházással kapcsolatos faldmunkaval érinĺetĺ
részén megelőző régészeti fettóróst kell végemi.

(2) A földmunkavaI járó beruházások előkészítése során előzeĺes régészeti dokumentóció készíthető,
különösen a fal&en;let-ktválasztáshoz és nyomvonal-kijelaléshez' N,- nagńeruhazás esetén aberuhózó az előzetes régészeti dokumentáció készítéséiel a feltórósra iogiíuJt intézményt bízhat
me8.

(3) A nyiĺvántartósi adatok és - ha rendelkezésre óIl - az előzetes régészeti dokuruentació adaai,valaminĺ a beruházás régészeti örökségre g,lakorolt hatása alapján a védeĺtségi fokoza:t
figyelembevételével a haósóg - jogszabólybai meghatórozoĺtak ,,"iĺ,t - a megelőző feltóróskereĺében

a b) próbaĺeltárást íľ elő - jogszabályban ľnegłrutúrozott ktvéĺelekkel -, lla
E 1082 Budapesr, Baross u. 63-67. B 459-ZIOO
wwwjoaefuaľos.hu

. ,,/ť
"',ĺ,4og



.ą

#*h
i:.lĺiljiiifi.!;
jťfijj:!t l;jji

':m'iiiłiir+x.\Y

BUDAPEST Fĺ1vÁnos VIII. KEnill,Eľ
JozsnľvÁnosl ÖNronuÁNYZAT JE cuzo1ĺ

bc) a nyilvóntartott régészeĺi letőhety jetlege, intenzitása, térbeĺi kiteÚedése vaĐ) rétegsora nem
ismeľt,

23. s O MegeIőző fet1árĺźs esetén a telies fetüteĺ,ĺifeltórást legaláhh az engeĺIéĺ)lęzési vąg1l ftfu[1gJi
terv szennti föIdmunkaval érintett mélységig kell elvégezni azzal, hog,,á faĺdmunkával érinteĺt
méIység szintjén lévő r,égészeti leletek aś 

"mlalret 
egészéĺ feĺ keII ĺárni.

2. A Knn l9. s p,) bekezdése ą köl,etkezŕikłĺ,ppanrentlelkezik:

,,]9,-!. (2) A régészeti örökség elemei eredeti helvzetĺ)khől c,sak régłź,szeti fe'lĺúrás keretében
mozdíthatók el.,,

3. Az e pont szerinti kikÓĺést a Kötv. 27 E/B. (I) és (2) bekezdései alapjón írĺam elő.
4. A 39/20]5 R 26 s Q_3) bekezdésének alábbiakbąn hivatkozott pontjai a következőképpen
rendelkezik:

,,26. s (l) A feltĺźrĺźs során eredeti összefĺ)ggéseiben megnaradt régészeti emlék megtartásara a
feltárást végző intézmény három napon bel,ĺ;l iavaslarcřrchet a hatóságnak, valamint megelőző
feltórás esetén értesíti a beruhazóĺ.

(2) Az (1) bekezdés szerint bejelentett régészeĺi emlék kezeléséről, helyszíni megĺarĺásáról és a
?k:éFe: óllagmegőrző intézkedésekről a bejelentés kiźzhemétet(źtől szómított tĺzeiat napon belul a
hatóság helyszíni szemle alapjón dönt.

(3) Ha a régészeti emlék megelőzőfeltárás során kerĺitt elő, és a hatóság határozata alapján azt a
helyszínen kell megőrizni, a beruházás során a műszaki tervezésnek és a kivitelezésnek tekintettel
kell lennie az emlék megőrzéséľe. Ebben az esetben afeĺtárást végző intézmény ktlteles afeltárós
ĺerepi munkóinak befejezését követő tizenôt napon be!ül a régészeii enĺlékrőI aáafut szolgáItatni a
beruházónąk. Az adaszolgáltatás részeként Ęzi doktłneněción egyértelm{ĺen fel kell tünÍeĺni a
bontható és a helyszínen - eredeti hetytikön - měgőrzendő régészeti emlékeket.,,
5. A 39/20I5 R ]6 $ (I) bekezdéséneka,b) pontjóbanelőírtak szerint.
6. A Kötv, 20' s @ bekezdésének a) pontjában előírtąk szerint.

7. A Kan. 82. s 0 bekezdésének a) pontja, valamint a c) _e) pontjaiés (2) bekezdés atapjón.
Áz Órökségvédelmi szakhatósági eljárásért az iltetékekről szótó I990. évi XCilI. törvény 29. s Q)bekezdése alapján 3000' Ft illetéket kell fizetni, amely itleték az Epíttető aitií,"gjf,,"ttetett, és a
megfizetést igazoló iratot az Engedélyezi ł,otĺ,Ag m"!k",esése mellékleteként megkĺ;ldatt.
Ef órásom során egéb eljárási köttség nem merĺ)lt fel, annak viselésérőI a kÔzigazgatási hatósági
e-q-órás és szolgóItatás-óltalános szabályairót szóló 2004. évi Cil.. tt;ruény pĺo,atbtkban Ke7.)
158. s (I) _ (3) bekezdéseiben foglaltakfigleleĺnbevételével rendelkeznem nem kellett.
Az épített környezet alakításóról és védelméről szótó 1997. évi LWVilI. törvény 1ntv.1 ssĺc. 5 1ł1bekezdése szerint az építésügli hatósági e^ng9d3lyvési eĘárásokban a részt ievő szakhaóságok
üg,,intézési hatórideje ą szakhatósági áilósÍoglatás kiadása során egységesen harminc nap.
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BUDAPES.I. FÖvÁRos v[I- KERÜtET

JozsnrvÁnosl ÖNrom,ĺÁľvzłr Jľcvzi1n

Á túrgyi ügłben a szakhatósdgi megkeľesés az ĺrparendszerben 20I5. novemlle.r 23-an, érke.zett' a
szakhatósógi eljárás 20l5. november 24-én indult.

Az üg,,intézési hatóridő jelen esetben 20I5' december 23-án jár le.

Jclcn áI|ásfogla|ásorrrat az előzíek|rcll hivaĺkĺlzu1t jogszabályokban előíľt {lgyintézési
hatáľidőn be|ĺi| hoztam meg.

AzügyintézésihatáridőszámításáróIaKet.33.sobekezdésénekk)pontja,65.s0-@-(5)
bekezdései, valąmint a 3l2/20I2. R. 13. $ (I) bekezdése rendelkezik.

A jogorlloslątról szóló tój ékoztatást a Ket. 44. s 0 bekezdésénekfigyelembevételével tettem,

A Hivątal ddntésihatáskcire és illetékessége a Ket. 21. s O bekezdés b) pontjón, a 39/2015. Ä. .J. $
a) pontjón, valaminÍ az ott megielah ]. szómú melléklet 2]. soróban rueghatározottakon, afővárosi
és meglei koľmónyhivatalokról, valamint afővárosi és megyei kormányhivđalok kialakítása,aI és a
területi integrációval összefi;ggő rcrvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXW. törvény 3. s Q)
bekezdésében, illetve a fővórosi és meg,lei kormányhivaalokról, valamint a jarási (ővárosi
kerületi) hivaĺalokrólszóló 66/20]5. (II.30.) Korm. rendelet 2. s Q) bekezdésén,valamint ]3. s b)
pontján alapul,,,

A Pest Megyei Koľmányhivata| Kiiľnyezrtvéĺ|elmi és Természetvédelmi Főosztály
(iigyiľatszĺm: PE/KTFl4f33I-3ľf015.; IR-0[J0624w2lz[I5) mepziintette az e|jánĺst, meýet az
alábbiakkal indokolt:

,,INDOKOLAS
Ktlrmúnyhivutulhĺlz 2015. rulvember 23, nąpján érkezett Epítéstłgyt Hatĺi,ság 08-726/t0/20t5.
szómú szakhatósógi megkeresése, amelyben a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u. 44. sz' 36483
hrsz. alatĺi ingatlanon új lakóépület (pince-földszint-5szint-tetőtér, Ósszesen.' ] db galéria, I db
orvosirendelő, 31 db lakás) építési engedélyezése tórg1lábankért szakhaĺósógi áilásÍOglatást.

A megkereséshez csatolt tervdokumertóció ánizsgólásót kovetően megállapítósra került, hog1l
tárgyi üg,l elbírólására környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatósági hatáskÓrrel a
Korm óny hiv at al nem re nde lk e zik.

Az építésügłi és építéýIügłeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekrőĺ, valamint az építésügłi
hatósági szolgóltatósról szóló 3I2/20I2. (XI. 8.) Korm, rendelet 6. számúmelléklet I. tóblázat 8. és
I0-14. pontjóban meghatározottak szerint a bevonds és köuemííködés feltételei nem Íeljesiłlnek,
ezért ű szakh ató s lźg i eljdróst megsx,iint et em

A közigazgatósi hatósági eljórás és szolgáltatós áItalónos szabólyairól szóló 2004. évi CXL' tr;rvény
(a továbbiakban: Ket.) 45/A. s (3) bekezdése alapjón, ha a szakhatósdg megdllapítja hatdsköľe
hidnydt' erről tójékoztatja a hatógtgot, és megsfiinteti a szakhatósdgi eljárdst.

FenÍiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntottem, és a szakhatósági eljárást az
e lj áró hat ó s ág e g,,idej ű ért e s ít é s e m e llet t m e gs zünt et t em.
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BUDAPEST FÔVÁRos VIII. KERÜtET

JoZsEFvÁRosĺ ONKoRMÁNYZAT Jľcvzo;r

A megkereséshez csatolt dokumerlĺáció alapján megáĺlapítoĺtam, hogł tárg1li szakhatósági eljárásra
vonatkozóan 14 000 Ft igazgatási szolgáltaĺási dfibefizetés tortéit zđj5. decenber I..napján,
me lynek v isszaut alásaról rendelkezt em.

4z önólló jogorvoslati lehetőséget a Ket. 44. f (9) bekezdése zárja ki, Jelen dontés az eljarás,során
hozott határozat, ennek hiónyában az eljárást megszi)ntető végzés etlenifettebbezésben tamadható
meg.

A Kormányhivaal környezetvédelmi és teľmészetvédelmi szakhatósági feladat- és hatóskorét a
környezetvédelmi és term'észetvédelmi hatósági és igazgatásifeladaĺokit ,ilátó ,,,-"k kijelöléséről
szóló 7]/2015. (ilI' 30.) Korm. rendelet 2ő. E 0 bekezdés b) pontja és (2) bekezclése, valamint a 27.
s (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, a Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztályának illetékességi területét a 2. melléklet 6. pontj a szabályozza.,,

Fővárcsi Katasztnófavédelmi lgazgatősíg |gazgatő-helyettesi SzBnĺeznt Teľĺileti VÍzügyi
Hatóság (35100-13495-1D015. ált.; IR-0006|3417/201'5.) megsziintette az eljárást, melyet az
alábbiakkal indokolt:

''INDoKoĺÁs
Kérelmezo Hatóság 20l5, november 23, napján éľkezett végzésében az építé,ĺügyi és
építéýIügyeleti hatósagi eIjárásokról és ellenőirzésekrĺjl, valamint az építésĘyĺ h|atasĺźgĺ
szolgáltatásról szóIó 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet [a tovóbbiakban.. 312/ź0]2. (XI. 8.) Korň'
rendelet] l2. $ (l) bekezdése alapján szakhatósógi áIlásfoglatást kérl a Fővóro,si
Kata,sztrĺifĺwéĺ]e.lmi lgazgatósĺig lgazgaÍó-heb,ettesi Szen,ezet Katasztrófal',ódelmi l{atósági
osztólytól (a továbbiakban: FK]-KH)) táľgłi üg,łbelz.

A rendelkezésemre álló dokumeniumok érdemi vizsgálatát kovetően megállapítottun, hogy targyi
létesíĺmény ivóvíz ellátása, Cł szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közüzem1 hálozatĺat mego"ldott. 

".

Tárgłi terüleĺ a vízbázisok, a távlati vízbazisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelméről szóló ]23/1997. (rI. 18.) Korm. rendelet szerint érlényes és iogerős haĺározattal
kijelah vízbltzist nem érint.

Tórgłi létesítmény a vízgazdáĺkodósról szóló ]995' évi LWI. törvény l, szómú metléklet 12 a)
pontja alapjón meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagnízi meder, a parti sáv, a vízjálĺa ćs
a fakadó vizek által veszélyeztetett területek hasznólatáról, hasznosításórót, vąlamint a folyók
esetében a nagyvízi medeľkezelési terv készítésének rendjére és tartaĺmáravonatkozó szabĺźĺyo.króI
szóló 83/20]4. (Iil. l4.) Korm. rendeĺet ]. s ]] pontja alapjdn meghatározou pafti sĺÍvot nem
érint.

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. szdmú mellěktet II. tdbltźzat 4. pont szerint ttźrgyi ügyben a
bevonds és köuemííködés fekétele nem teljesüI, az FKI-KH) szakhatósági hatáskcjrľel nem
rendelkezik.

Fentiek alapján a szakhatósági eljdrást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabólyairól szóló 2004. évi CXL, rcnlény (a továbbiakban.,Ket.) 31. s 0 bekezdés a) pontja
alapj án m e gszünt et t em.

E l082 Budapest, Baľoss u. 63-6.'l. B 459-2|0O
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BUDAPEST FoVÁRos VIII. KERÜĹET

JozsľrvÁnosl oNKoRMÁNvzer Jĺ Gy ZIJE

{u"ry az engedélyező hatóslźgot, hogy a következő szakaszokat hatdrozaÍáhan szíveskeĺIjék
käzälni:
. A kÖzcsatornába vezeĺett szenn1níz minősége nenl h'aladhatja meg a vízszennyező anyagok

kihoc'rĺitĺi'sniro vonaĺkozó hątcirértékekről és alkalmazásuk cg,,es siabályuiról szĺjtó 28/2004.
611 25.) KvVM rendeletben előírt kt]szabértékeket.

. Amennyiben a kommunálistól eltérő szenrynizek tisztítására építőipari műszaki engedéllyel,
vagy CE !|Ef9lelőségi jelöIéssel nem rendelkező berindeiés ken)I létesítésre, a
vízgazdálkodási hatósági jogkar gyakorlásáról szótó 72/]996. (v. 22.) Korm. renclelet 3. j
(I) bekezdése alapjánvízjogilétesítési engedétyt kett kérni az FKI-KHo-tót,

. Amennyiben kommunálistól eĺtérő szenn1nizek tisztítósára EME engedéllyet vagl CE
megfelelőségi jelöléssel rendelkező előkezelő berendezést építenek be, az arra vonatkozó
bizonyítvóny másolątának csatolásaval, a felszíni vizek mtiősége védelmének szabályairóI
szóIó, ruódosított 220/2004. (ĺ/II. 2I,) Korm. rendelet 3. számú melléklete śzerint
összeállított dokumenÍációval alapján a míĺszaki ótadás-átvételi eljárás lezárását, vagy
annąk hiányóban a berendezés üzembe helyezését kovető 30 nipon belül kibocsátási
engedélyt kell kérni az FKI-KHo-tól.

A Ket, 45/A E (2) bekezdése alapjón a szakhatóság a megkeresés megérkezését kÓvetően
halądéktalanul ellenőrzi, hogy van-e hatáskare és illetékessége az ügy elbírálására.

A Ket 4 5/A. s (3) bekezdése alapj án, ha a szakhatóság megállapítj a hatáskore hiáľryáĺ , errőI a
megkeresés megérkezésétőI szómított nyolc napon beltłI tójékoztđja a haĺóságot, és megszünĺeti a
szakhat ó s ági elj órás t'

Jelen döntés a Ket. 7]. s 0 bekezdésén alapul.

A szakhatóságvégzése elteni anátió fellebbezés tehetőségét a Ket. 44 s g bekezdése zárja ki.

Az igazgatósi szolgóItatósi dĺj mértéke a víztig,li és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási
szolgáItatási díjairól szóló t3/20]5. QII. 31.) BM rendeleĺ 2. szómú měaełĺet ]2' sorszámban
meghatórozott I4.000 Ft, amely nem került megfizetésre.

Tójékoztatom, ho{y az FKI-KH) a víztłg1łi igazgatási és a vízĺ;g1li, valamint a vízvédelmi haĺósagi
feladarcka ellátó szervek kýelöIéséről szóló zjsĺzolł' (IX. 4.) Kornz, rendelet [a továbbiakban.,
223/2014. (IX' 4.) Korm. rendeletJ ]7. s. Q) bekezdés e) ponĺja atapjón víméáehi hatóscigi és
szakhaĺósógifeladat- és hatóskörében a Kt;zép-Duna-völggli Kornyezetied,fut és Természetvédelmi
Felüglelőség jogutódja, a 18. $ (2) bekezdés e) pontja alapján a Közép-Duna-völgi Vízijgyi
Hatósóg jogutódja.

Az FKI-KH)feĺadat- és hątóskrirét a vízgazdálkodósi haĺósógi jogkor gyakorlásáról szóló 72/]996.
(ĺ/.22.) Korm. rendelet r. s 0) bekezdése, a223/2014 (IX 4) Kórm. rendelet 10. s (]) bekezdés 2
pontja,valamint illetékességét a 223/20]4. (IX 4.) Korm' ľendelet 2. számú meltéklźftnek 2. pontja,
tovóbbá szakhatósdgifeladat- és hatáskc)rét a 3]2/20I2 (XI. 8.) Korm. rendelet I2. s G) b"i",dasá
és a 6. számú melléklet II. táblázata szabályozza

B I 082 Budapest, Baross u. 63-67. E
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BUDAPEST FovÁRos vlII. KERI]IET

JozsľrvÁnosĺ ÖNKoRMÁľyzĺ'rr Jľcvzop

Jelen dontés _fellebbezés hiányában, külon értesítés nétkiil _ afeltebbezési hatá,ridő leĺeltét koveĺő
napon j o geľ,őĺ,e ełnelked ik.,'

Az e|járásban az ügyÉIi kĺjrt a 3Ifl20|2. 0(.08.) sz. Korm. rend. 20.$ valamint a Ket. l5.$ alapján
állapftottam meg.

A fentiek a|apján, az épített kc)rnyezet alakításáróI ésvédehnéről szóló |997, évi LXXVIII' torvény és
a 3|2D0|2. (XI.08.) Korm. rendelet l8-l9.s, va|amint a feĺvonók és a mozgólépcsők építésügyi
hatósagi engedéIyezésérőI, ĺłzemelłetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökľtíl szĺ;|ő t lilrols.lvl. lö.)
Korľn rendelet éľtelmében és a tervdokumenüációban előÍrtak a|apján a ľende|kezo részben fogla|tak
szerint hatfuotam

Határozatomat a f004. évi CXL törvény _ a kozigaryauási hatósági eljárás és szn|gá|tatás áłta|ános
szabá|yairő| _ 7|-74. $-ának beiartáséłva| hoztam meg, szakhatóságok bęvonásĺíva| (44-45. 5),
heýszíni szemle lefoýtaüísával (56. $. (l) bek.).

Illetékességemet ilt hatiísköľömet a közigazgatási hatósági eljáľás és sza|gá|taüís általános
snbé+|yakől szoló f004. évi CXI,. tv. (Ket.) 19$. (l.) és a2|'$. (1.) bek. b.) pontja, va|amint az
épíĺéstlgyi és az épfrésfelugyeleti hatoságok klielĺilésérol és mĹĺLködési töltótclciró| szo|ó
34jl?.006.(Xll'?3') Koľľn ľcnclclct 1.$. (1) pontia állapí|otta rrrcg.

A téllebbezés |ehetóségét a törvény 98-|02. $-aszerint biaosftottam.

Az ílleték é'tékét az199O.évi XCil.töľvény XV. melléklet III. pontja határoza meg.

Eljárási kölségeg a leróĺt illetékęn fęltil nęm áI|apfrok meg'

TÁĺnx ozTATÁS
Felhívom építtető firyelmé! hogy épí|ési tevékenységet csak a jogerős és végrehajtható építési
engedé|y és az ahhoztartozó _ engedéIye zęsi zźradékkal ellátott _ építészsti-mtĺszaki dokumentiíció
alapjára az engedéIy hatá|yänak időtartama alat! továbbá a sajáń felelősségére és veszélyére
végezhet'

Az engedéý az épftési munkával kapcsohtos po|gári, jogi igéný nem dcjnti el, és nem mentesfr az
épftési munka végzeséve| kapcsolatban esetleg sztikséges mís hatósági engedélyek megszerzésének
kötelezettsége alól.

Felhívom épfttetó figyelmét, hogy a megvalósult építmény csak a Ínszná|atbavét'e|i engedély kiadását
követóęn vehető ł:nsn:p'|atb a.

AzépĹesi engedéIý azépttetőjogutódja csak akkor haszná||ntja fel, ha a jogutódlást hatóságomnak
elozetesen bej elentette.

Felhívom az épíÍteÍo figyelmét hogy a kivitelezési tevékenység az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló 19llf009. (D(.l5') sz' Korrn rendelet maľadékta|an betartiísáva| végeúrcÍő.

Az épftésĹiryi hatósági engedély nem mentesí! az egĺéb jogszabá|yokban előí"t engedéýek,
horźĄáru|ás ok me gszerzésének köte Ie zettsé ge a|ő|.

X 1082 Budapest, Baross u. 63-67. B 459-2t00 HOt
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BUDAPEST FovÁRos VIII. KERlitET

JozsnrvłnosI oNKoRMÁľvz,łr JľGYZoJE

A jogerős és végrehajtható építési engedélýő| és a hozzá Íartozó enged,é|yezesi zaradékka| e|tátott
épftészetĹmrjszaki dokumentiĺcióban foglaltaktól a kivite|ezes soľán eltérni csak az épftéstigyi
hatóság újabb elózetes engedéýéve|, módosfrott épftési engedéllyel lęhet, kivéve, ha

- az e|terés épÍtésiengedélyhez kötött, a jogszabá|yi előí.ásoknak megfe|e| és nem vá|toztatja
me9 az építmény tömegét, befog|aló méreteit' magasságát, alaprajzi kontúrját; helyét,
telepítési paľamétereit és a telek beépítési paramétereit; tartószerkezetének ľendszerét;_ helyi
épftészeti örökségvédelem alatt álló épiilet esetén - te|epülésképet meghatarozo homlokzati
elemeit

- az ę|térés épÍtési engedélyhez kotöt! a jogszabáIyoknak megfelel és azépítmény teheľviselési
tulajdonságaiq képességét éľintĹ de az építési naplóval igaza|tan az építmény teherviselési
mlajdonságai továbbra is megfelelóek, vary

. azeÍtérés tartakna önmagában nem épfrési engedéýhez kötöttépftési tevékenység'

Az épfttetőnek az engedély érvényességi idejének |ejźlrta elótt eloterjesztett kéľe|mére az építesi
engedéý é lvé nye e gy s7ś' r, e gy éwel me ghos s zabbítható, amennyibe n :

- az építési tevékenységet még nem kezdték meg és az engedé|yezett építési tevékenységre
vonatkozó, az engedé|y megadásakoľ hatiílyos jogszabá|yok nem vá|tońak meg, vagy
megvá|toúak, de ajogszabályvá|tozźłs az engedé|yezett tevékenységet nem érinti, íugyÁ"
érinti, akkor a jogszabályvá|tozĺsból eredő újabb kovetelmények _ kivéve, ha azaktarta|ma
épftési engedélyhez kötött építési tevékenységet éľint - az engedély feltéteteként előírva
te!esfrhetők; illetve

- megkezdett építési tevékenység esetén akkor is meghosszabbítja, ha az építési
tevékenységre vonatkozó, az engedély megadásakor hatályos jogszabá|yok időkđzben
megvá|tońak, feltéve, ha az engedé|yezett építési tevékenység |ega|źbb szp,rkezetkész, vagy
azt meghaladó állapotban var\ az e|készu|t épftmény, épfrményés1 az e|végzett építési
tevékenység szahá|yrrs, és az engedélyezesi és kiviteli tervek legfeljebb tíz éven be|ül
készĹiltek.

Az épfrésügyi hatóság az építési engedéIy hatállyát meghosszabbítja akkor is, ha az építési
tevékenységet az engedé|y Íntá|yán be|ül megkezdték, az, épíÍ'ményľe, építmén5ľész.e, épÍtesi
tevékenységre haszná|atbavételi engedély még nem adható vagy a haszná|atbavétel még nem
vehetó tudomásu|, dę

- a fennmaradó épÍtési tevékenység építésügyi hatósági engedé|yhez nem kötött - fi'iggetleni.il
attő\ hogy az engedély megadásakor haĺíýos építéstigyi jogsnbáIyok vagy t-otelezo
hatósági elóí.ások megvźitoilak-e _,

- a fennmaradő építesi tevékenység épftésügyi hatósági engedélyhez kötött, és az engedély
megadásakor haĺályos szabáIyok vagy köteleza hatősági e|oír.ások vá|tozása az épftésügyi
hatósági engedéý tarta|mát nem érinti.

E 1082 Budapest, Baross u. 63-67.8 459-2100
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BUDAPEST FovÁRos \ĄII. KlRtll,pĺ
JozsľrvÁnosl ÖNKoRMÁNYZAT Jĺcvzoy,

Felhívom az' Íigyfe|' figyelmét' hogy az engecĺélyezes Íárgyát képezo épŕteszeti - mtjszaki
dokumentiĺcioba az ETDR fe|ületén (rtrvił,.ętdľ.gov.hu) tekinthet be. Amennyiben elektronikus
iľatbetekintési jogával kíván élni, aú. hatőságomnál kérelrnezheÍ.i írásban vagy szemé|yesen
ügĺfe lfo gadás i idoben.

Budapes! 2015. december 17.

Danada Rirruín E,dina jegľzÍ5
nevében és megbÍzasábo I Będő K|ára

irodavezetó

Fľrő| élÍesiil:

Ügyfé|ként:

Kéremező/tulajdonos:

1' Alkotĺĺs 2000 Kft.

Teľvezők:

2. Hevesi es társa Építész studio Kft. - Hevesi Károly

Szomszédok:

4. Andol.ka ľéter
5. Farkas Éva
ó. Delnény Beáta
7. dr. Baľtalos Mihaly
8. Hajna| Eľika Erzsébet
9. dr' Hajnalné dr. Porcsalmi Arľra
I 0. Pesti Csaba
l |. Bánkuti Zsl,lzstnaÉva
|2. Tóthné Tímár lbol1'a
| 3. Nag Istvĺin
14. Andriska Andriis
l5. Sándor Tibor Endre
l6. Sĺindomé Szigeti Edit Mrĺria
ĺ./' Pa|kĺ) Peĺęr |..ajosne
l8' Kelemen Péteľ
l9. M eszáros Péteľ
20. Patkó Péter Lajos
2l. Pa|,kóEľzsébet
f2. MolnĺĺrAndľea
23. Köröshegy i Z suzsanna
24. Földi Zo|tźrné
25' M onoľi Slándor Zsolt
26. MonoľiMónikaRóza
27.PutiZsć:fia
28. Páttczéľ l;ĺszló
29. Gyenge Valéria
30. Oravecz Orsolya
3l ' Polgĺrdi Andľás
32' dr. Juhĺłsz Ágnes
33. dr. Radnai Mĺĺľta
34. dr. Juhiísz Janos
35' Boklęr Tzuĺás

1026 Bp.,Radnautca2

ETDR

I 027 Bp .' Frankel Leo út | 4
1037 Bp., Remeteheryi utca 169
l085 Bp., Hoľárszlgl utca |f . fszt.6
1088 Bp..Bródy Sĺĺndor utca42' ťszt,4
2000 Szentendl.e, Ká|varia út 32
2000 Szentendre. Kálvária út 32
ĺ l 19 Bp.' Nándoľfejérvá. utca l7
I l44 Bp', Szentmihályi utca |2-|4.vl.l|5|
2730 Albertirsą Bercsény i utca 22
l072 Bp .. RaLóczi út 8/a-b.I]'25
l l62 Bp '. Diófa utca 139
l l 19 Bp.' Kondorosi út 63. fszt'l '

l l l9 Bp.. Kondorosi út 63. fszt.l.
l085 Bp.. Kőfal.agó utca l |. fezt.4.
l078 Bp.' Murĺányiutca l8. fszt. Í.
1085 Bp., Kĺífaragó u' | | ' fszt. 3.
2097 Pi|isborosjenó, Fő utca 2 l .

2097 PíIisborosjenĺĺ, Fő utca 21'
ĺ085 Bp..K<ĺfal.agó utca 1l. l'em'I.
l094 Bp ', Feľen ę tér 4' z.em.1 .

1094 Bp '. Feľenc tér 4.2.em..|.
I I I I Bp., Zentautca3. 4.m.7.
1 I I 1 Bp., Zentautca 3. 4.m.'1.
l2ffBp.,Omag utca6.
1085 Bp.'Kőfaľagó utca I l' IIl2.
l 085 Bp'. Kőfarago utca 1 1. IUf .

3240Puád, Kékesi út 64.
l I6l Bp.. Cstinröľi utca l52.
6724 Szegń, Lehel utca 7/A
67f4 Szegť, l,ehel utca 7/A
6724 Szcgd, lrhel utca 7/A
ĺ 0ó2 Bp.' Aradi utca ĺ l .
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BUDAPEST FovÁRos VIII. KERiitET

Jozsnrvĺ'nosl ÖNKoRMÁľvzĺr Jĺc YZIIE

3ó. Magony Ilona
37. dr. Szamosváľi Eĺika
38. Jenne Eńn Kristin
39. Lugosi Máĺa
40. Szokodi Attila
4l. Bocsĺík M atild
42. Bocsĺĺk Gáboľné
43. Köb|i Ildikó
44. Fór.vsZso|t
45. Ań Santeń Kupsus
46. Blaskó Nandor
47. Deĺĺk Józsefné
48. MEGA-EUROPEKft.
49. Gaida Marianna
50' BR DIÁK INGATLANKEZEL}Kft'
5l. Bamóczlcy Kálrnán
52. MózsaPéter
53' Ba|ĺŁs Gycirry
54. Nary Máľia
55. Nary Zsolt
56. Zsóri Krisztina Viktóľia
57. Zimmermaĺln Slára

58. dr. Zimmermann.né Glazel Judit
59. Suý Iván Józsefné
ó0. Csontos Tiboľ
6l. Keveí Lasz|ó Geľgely
62' M aľcsek Gábor
63. M arcsekné Lukács Valéría
64. dr. Incze Adrienne
65. Szilvĺási Annamá.ia
óó. Kevei Lźsz|oné
67. Kevei Mónika
68. orosz Péteľ
69' orosz Pétemé
70. Elisabeth Czinczel
71. Enico Magdalena Mďyesovszki
72. Koloz svĺfu.i Zsófia Z suzsanna
73. Btufalvi Attila
74. Nary Imre
75. Dudás Pá|né
76. MátéErika
77. MátéAndrás
78. MátéAndnísné
79' dr. Hubai Péter
80. Hubainé M uzsnai M ĺĺľta Erzsébet
81. Péter Katalin
82. Kovács Teréz
83. Hanvai Zsombor
84. Zatld-Karika Kft.
85. Nove Kft.
8ó. JGK Zrt'
87. Bp. Főv' M]I. keľ. Józsefu. Onk. Varyong. es Üzemeltetesi Üryosztály
88. Baľoss 88 Kft.

Szakhatóságok:

90. KDV Kömyezetvédelmi, Temvéd. es Vízüryi Felüryelőség
9l. Bp' Főv. Konnhiv. Bp'M. keľ. Hiv. Népegeszségüryi osztáty

l085 Bp..Kőfarago utca l l.3.em.3.
l 085 Bp.. Kőfal.agó utca I l . IV'em. l .

| 077 Bp.. Wesse|ény i utca 2 l ' 5/| .

| 085 Bp.. KőÍ.aragó utca l l. IV.em.3
3528 M iskolc, Babér u. | 5.
I145 Bp., Kolombusz utca 75.
1145 Bp.,Kolombusz utca 75.
l l4l Bp..Moryoľódi út |23/A.I.3.
l086 Bp., Józseťkörut 53. II.l6.
1088 Bp.'Bródy Sríndor utca 23lb.
3035 Gyöngĺiĺspatą Vrári út 3.
l088 Bp.' Bródy Siĺndor utca 46. fszt.f .

6723 Szegt, Retek utca 19/aX.30.
f890.I.ata Malom utca ó/b.
3200 Gyöngös, Iskola utca 2/3.
l I37 Bp '' Szent Istvĺín körrit 22.
l088 Bp'.Bródy Sándor utca 4ó.II.l.
I088 Bp.' Bľódy Sárdoľ utca 46.II. l'
l088 Bp..Bródy Sándor rrtca 46.|I.|/A'
t088 Bp.' Brody Siindor utca 4ó.1l.l/A
l0ó4 Bp '' Izabe|la utca 44/a.IIl10.
1076 Bp.,Garay utca ll. I/15.
1076 Bp., Garay utca I l. I/15.
1173 Bp.,Szürkebery utca 19.
l 054 Bp.' Bajcsy -Zs ilinszky vÍ. 64.IIU20
l088 Bp.' Bľódy Siíndor utca 4ó. 3/3
l088 Bp.' Bródy Sándor utca 46. 3.eln.l .

1088 Bp..Bródy Sándor utca 46. 3'em'l.
|088 Bp''Bródy Sáudor rrtca 46.3.enl.|lA.
5300 Karcag D eák kijľúr 27 / A
l088 Bp.. Bródy Siíndor utca 46.2.em.4.
l088 Bp.' Bródy Siĺndor utca 46. f.em.4.
l088 Bp.' Bródy Sĺĺndor utca 46. 3'em.4.
1088 Bp'. Bródy Sándor utca 46.3-em.4.
l088 Bp.' Bródy Sĺándor utca 46.4.em.I.
I088 Bp.. Bródy Sandor utca 46. 4.em. l .

l 035 Bp ', Szentendrei út 8.VII.36'
l05f rłp, Sęmmelweis utca l9. l .4.

1088 Bp.' Bródy Sĺĺndor u. 46. 4.em.3.
l 088 Bp '' Bl.ódy Sándor utca 46' 4.em.3.
5ó00 Békescsaba. Pĺĺsztor utca 5.
5600 Békéscsabą Pásztorutca 5'
5600 Békéscsaba. Pasztorutca 5.
| 012 Bp., Akáciä utca 3 7-39. ĺV'em.3.
l 072 Bp.. Akácfa utca 37 -39. IV.enr.3.
l088 Bp.'Bródy Sandor utca 46'v.f.
l088 Bp..Bľódy Sĺíndor utca 46.v.f.
l l25 Bp.' Galgó czy utca3lc 2l5 '
1094 Bp.' Páva utca 3l.
1203 Bp.,Ady Endre utca 68-70. All/8
l082 Bp., oľ utca 8'
hely ben
1089 Bp', Baĺoss utca 8ó'

É1on
ETDR

E 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.8 459-2100

wwwjozsefvaľos.hu
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BUDAPEST FÖvÁRoS VIII. KERtjtET
JozsľľvÁnosÍ ÖNKoRMÁľvzłr Jľc YZIJE

92. Bp. Főv Korm.hiv. Méľéstĺryiés MűszakiBiztonsági
Hatósága M űszaki Biztonsági osztály

93. Bp. Főv. Kormhiv. V. Ker. Hiv. Közlekedéshatósági osztály
94. Bp'F<ĺv. Kormhiv. V. Ker. Hiv. -Ép.üryies or<iŇgvedelĺni
. . osztĺily, Epĺtésfelügeleti osztály (örořséryéde|em)
95. Főv. Kĺ.védelmi Ig Ktlzép-pesti Katasztrófavédelĺni Kirendeltség
96. BM országos Kat.véde|mi Főig. olszágoś Ttizoltósági Főfe|ĺiryel-óség
97. F<ĺv. Katved. Ig Igazgató-he|yettesi Szervezet Tertileři vzug,T Hatoůg
Egyéb:

98. FoKÉTÜsZ Kft.
99. Fővarosi Vízmrĺ Rt.
l00. F<ĺvá.osi GĺŁmrivek Rt.
l 0 l. Ftĺvá.osi Csatornazasi Művek Rt'
l02' Budapesti Elektľomos MrÍvek Nyrt.
I03. Epítésfelüryelet -jogeró után
| 04. Főép ítész lroda
I 05. Budapesti Törĺéneti Múzeruĺ
106.Irattźt

ETDR

ÉroR

Érnn
ETDR
1093 Bp.,Pf.:314
ETDR

| 067 Bp.. Eotvtĺs u. 2l .

1325 Bp., Pf.: 355.
1425 Bp.,Pf.: 30.
1426 8p.'12.,Pf .: 114.
l l32 Bp., Váci i!t,72-74.
ETDR
heýben
| 0 l 4 Bp.. Szent Gyilrry tér 2

H0tX 1082 Budapest, Baross u. 63-67. E 4Sg-ZlO0
wwwjozsefuaros.hu
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a WII., Kőfaragó utca I3. _ Bľdy Sd,ndor utcą 44.
rÁns.ąsnÁz raĺÚirÁs,ą

FORGAL0MTECHNIKÁI TERVÉHET

Az épités alatt Hątąkítandó ideiglenes forgalmi rendet ą mellekeltforgatomtechnilcai terý tąrtalmązza.
A Hvitelezés során a terýen óbrázoh ideiglenes forgalmi rend bevezetése szükséges'
A munkavégzés során a Kőfaragó atcában az épnlet előĺt a iórda és a porlmló, mtg a Bnź,dy Mndor
utcában az ingatlan etőtti járda tcer.ül teljes lezźrasrą.
Mindwt lmłnlraterl\let esetében ą gnlogosok a munkálato*ml nęm érintett, szemkôzti
jóľdaszalcaszolron ząvartalanut köztelredhetnek, meWe tábla is felhfuja a fi glelmet.
A terven jelolt megállást ttlatmątmt az ądott titemĺj mmkólatok előtt legalább 72 óróval H kctl
helyemt, a munkálatok időtąrtąmára utaló kiegészítćĺ táblávat egłütt,
Áz építési młnlcák során a H- és bejóratolan a szeméIy és gépjórműforgalnat is biztosítąni lrell.

A vonotlrozó rendeletekłlek megfelelćÍen a tárgĺi
Ktzlekedésszervezés Forgalom Technolóýával,

Igazgató sógával e glezte Íte m.

munla forgalomtechnitai tenlét a BKK ZRt.

illetve c, Budapest Kaz,it Forgalomtechnika

A Hvitelezés meglrezdése előtt két nappal énesíteni klt a BKK INFo-t a 3]7-t]73ąs telefonszómon.
Áz áItalános munkovédelmi elćibrásokan núl aforgalomtcorlátozás más hztanleges krftteh nem igényel.

Ezen tenl az éruényes előtrósobląk, a 2/]984' (I.2g.) KM-BM szńmú, vąlamint az 5/Ig87. (V.31.)
KM-B^í számu egn:ittes rendeletelrkłI módosított ]/Ig75. u.5.) KPM-BM számú rendeletben
(KREsz) és a 20/1984 (ilI.2].) KM sńmú rendeletbenfoglaltahak megfttel.

Budapest, 20 I 6. április

PRETZ ATTIÁ
tenĺező

Iomarai azonosító : 01-7156 / trđ.T
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Meglévő táb|a

Ideig|enesen kihelyezendő táb|a

Letakarandó táb|a

Kózterti|etfogIalás cé|jára igénybevett terÜlet

Gyalogos provizórium

Terelő táb|a ( p- ) kia|akítása

A kiegészĺtti je|zőtäb|án a
a munká]atok ideje tüntetendö fe|

A megál|ási ti|a|makra vonatkozó jelzótáblák
az adott Ütemű munká|atok kezdete e|őtt
|ega|ább 72 óráva| kihe|yezendők
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A Fóvárosi tnkoĺtún)zat nevében:

qĺffi:*-"ffiiEiäflĽ' -.,
ľT:'ľ!jälĺä:^l.?*Wffi"#,flx1
í.};;řń;i."-Í;-äÍłÍäľ'1^.ľsJ' ;'ľtrlľ':Tli. ji
l;['".Í#ľ"ĺ 

úgy a közĺekedésihatósá9ho;.foä;ňä

TERVLAND Kft.
2B0 Érd, Ferenc utca 26. Tel: 70-510-8055

TátE[

Budopest Vl||. ker. Köforogó utco 13. - Bródy Sóndor utco 44.

TÁRSASHÁZ ÉPÍTÉSE
Ideiglenes foľgalomtechnikai helyszÍnrajz

Tc|,Bď: Pls2Aüila
0I-7156/ft.T

[łog'q'ddö:

ALKOTAS 2OOO Kft.

tłft|Üĺry
I :500

Hüĺ'ľ
201ó. fu'dlis

tu@nr
F-l
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JizscFvÁŕi0$| P0LsśnŕíEST LBI Hĺuffil-ĺ

tsiőszám:

K É R E L E"M

Megj egyzés: Fenti adatok közlése a közterijlet-hasmáIati kérelmek etbírdtásához, vąlamint a közterijlet-használati hozĄá-
rulásban.foglalnk 

-ellenőrzéséhez 
sziikségesek. Az adatokat a Polgźrmesteri Hivatal GazdáIkodlźsi, illetve Kĺjzteri)Iet-felłgłeleti

Üg,losztálya kezelik e ffirlruźciós l 
^ 

az tnÍornuźcióýibadságrót vóIó 20I I. évi CilI. tôrvéľly alapjan,

Kiizteľiilet-hasaálatidejezłuTii* ĺ-,-Ľ] hó rłTjnaptól - 20tĺ-6-l'év ffi66 í3lTl *pig
(Több időpon!- heýszín esetén kérĹink lisľát mellékelni!)

Kłĺzteľĺilet-haszrálat célja: Építőipari kivitelezés

Kéľelemmel érintett kiizteľĺilet narysága: 240 m2ldb

Ktizteľiilethełye: Budapest VIII. kertiletLeonaľdo daVinci utca3l-39 jráľműforgalmi részbĺjl 24om2.

Megiesizés ( Egréb tény, köľiilmény, LEVEI,EzÉsl cÍľĺ, amennyiben a fenti ađatoktól eltér, stb.):

A2007.07.|l-én kelt, Józsefuárosi onkormrányzat és Corvin Zrtk()zottkötött Településľendezési szerző-
dés II' 5.7 pontja alapján a közteriilęt használata díjmentes.

a Józsefváľosi onkormányzat tulajdonában lévő kiizteľii |et basmál|atáthozKérjiik a nyomtat!ányt oIvashatóan", nyomtątott betűveI it1alteni!

M a g á n sz em él ye k eseÍéb en..

Kerelmezőneve:

Rérjiik ĺl tílloldalon jelzett
a kérelemnyomtűtvdnyt

Gazdasági társaságok, egyénÍ cég, társadalmi és egyéb szenĺezetek esetében:
Kéľelmezoneve: PEDRANO CONSTRUCTIONHIINGARYKft telefon: 1/688-5490

Kapcsolafimtó tiryintezlĺ neve: Csontos Richĺárd telefon: 701455-3281

helység: Budapest (u,ter): PľáerrÍca sńĺl: f9la. fsft. fI.

Bankszímlaszáma: I 2 0i0lr!o 0 all _ í oToFTđI-ď! oToi olDl
i__j i !._! i : : ,

AďősńÍna' Lfilreun_rc_nz
Egyé n i vál l al kozás eseÍében..

Vrállalkozo nvilvántaľtási szźtma:

Adószíma: L"til-[-Ĺ|T-] _ ĺ.r; - i_]]
Bui<szźmtaszáĺrw, - [l]]]-il] - Ĺtj]-]]Iij

mpl-l ékl et e k e t c s at o l n i,aláírni szíveskedjék!
es



-2-

A kéľelmező tudomásul veszi, hogy
a kérelem benyújt.ĺísa nem jogosítja fel a közteľiilet haszná\atára,
a Józsefuárosi onkormĺĺnyzat tulajdonában lévő ktizterületek hasanáIatrĺról és használatának rendjéről szóló
|8/2013, (Iv.24.) önkormányzati ręndelet 17. $ (l) bekezdése szerint a köztertilet haszná|atáért ktjzteľiilet.
haszná|ati díjat köteles ťlzetni,
a közteľületen kizttó|ag a kereskedelmi tevékenységek végzésének fe|tételeirőI szóló 2IO/2O0ł.(IX.2ł.)
Kormiínyrende|et |2. $ (1) bekezdése alapjĺín a rendelet 5. mellékletében meghatĺĺľozott termékek iíľusítha.
tók.

A kéľelemhez akére|mezőnek az alábbi mettéleteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kéľjiĺk X-el jelii|ni)

1. A közteľületen folytaĺri kívĺínt tevékenység gy
- 9ěJ9r valla|Kozo1 1gŹ|zolvanyt'
- Fľdľíei.tĺsasáq, egyéni cée.esetéq. 3 o napn4l
-.!Í'ua"lľi e' 

"ąyeb '".*"i""j:l, 
.'!,eP"n. u 

''yi- őstęľmelők esetén őstermelői igazo|vźný.
-vendéglátóteraszlétesítéseesetén,-aztii'em"I
jelentés köteles keľeskedelmi tevékenység lejelentését igazo|ó dokumentumot vasv a Működési Enpedélvt2.Azigényeltterĺiletrevonatkozóhelyszíntáb.á'tcáknak
is. A vrŁlaton az igényelt teľĺiletnek. a szükséges méretekke| - rigy iell szerepelnie, hogy annJk nagysága,
elhelyezkedése egyéľtelmúen megállapítható legyen (TERÁSZ, p.łvll.oN pšerÉŃ: uřo*,'eless?g",
hosszúsága; aterasz, pavilon szélének az épület homlokzati falától és a jfuda szé|étől való Ĺívolság a; tęrasz
esetén annak az tizletnek a bejáľatától való távolsága, amelyikhez tartozik méteľben mérve).
J. Az elnelyezru l(lvánt épÍtmény' létesítmény, berendezés műszaki leírlłsát és teľveit; prászkźrelłtlekhez a
Ęelłs?ín.Íotój át is cs ątolni s ziilrs éges.
4.MeglevoletesÍtÍnényrevonatkozóktizteľiilet-haszná|atihozzź$'ĺrul.ásmegĺ;@
qi -síempontok figyelembevétele miatt - fényképfelvétett kell beisatolni.
5,Epitésiengedélyhezkölöttépítményesetébenvaglépítésimunkólaĺokknl@
esetében az építtetőtől kapo|| meghatalmazást és a jogizabályban előírt esetekbeň iiźgerős építésügyi ható.
sági engedélyĺ csaĺolni szijksége,''
6. Közút igénybevétele esetén _ a 2. po
forgďomtechntkaivánajzo! amely beszerezhető a BKK Közuti Kti"l.k"dési lgazłatósägKďzutkezelési Fő-
osztáIy, Forgalomtechnikai osztályĺĺn'

Fiwelmeztetés:
A htźryrytaląrul kitölwt kérelemnyomtatvany és az előírt melléHetek csątolasán tlil, apontos és egłértelmíĺ heýmegharĺił.ozas, va-
Iamint a meglevő lélesítmérlyfoÍoja elengedhetetlen a bmyfitott Mrelem érdemi elbíľlźIasához!

A közteľiilet-haszrĺĺlatot - kiiĺönösen - az alárbbi jogs zabátryokszabźÄyozźl<:

Magatországheýi önkormĺány zatafuő| gzó|ő 2o|1. évi CL)oo(DĹ törvény
a Józsefriírosi onkormĺĺnyzat fuIajdonában lévő köztertiletek haszlrílaĹáról es haszrr.álatĺának rendjéről sm|ő |8/20|3.
(N .24,) önkormányzati rendelet
Józsefváros Kertileti ÉpítesiSzabźlyzataĺ(l| sm|ó 66D007.QilI.l2.) önkormiłnyzati rendelet
Budapesti Városrendezesi CI Épíbsi Keretszabźúyzatő|szó|ó 4711998.0''.15.) Főv. Kry. rendelet
A reklámok, reklámbęrendezésęk és cégérek elhelyezésének szabályairól ',dlĺ sslzols. (XII.20.) önkor-
mányzati ľendęlete

NYILATKOZAT
Alulírott, az á|ta|am benyújtott közteľület-használati kérelmem elbírálásának céIjából hozztźiárulokszeméIyes adataim
történő kezeléséhez, valamint ahhoz,hogy az így tudomĺísra jutott szeméIy"' uđ"tui-äiäElffisbri Hivata| az |e.járĺásban részt vevő szakhatósági állásfoglalrások bekérése végett továbbítsä az illetékes hatósálok felé.
Kérelmem benyújtĺísakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodrási Ügyosztály ügyintézőjétől tájékoztatást kaptam -ame|yet tudomĺisul vettem _ az e|jźräs megindításiínak napjáról, azĺgyintézěsi ľlätariaoĺĺl, u igy"^," iľányadó jog-
szabá|yi rendelkezésekről, jogaimľóI és kötelezettségeimről, továbbíkłitęlezeťtségem elmulasĺžsrfurak iogkovetí<ež-ményeiről, valamint a hivatali elérhetőségről.

Kiielentem. hogy kérelmem teljesĺtése esetén a kłIzigazgatási hatósági eljráľrás és szolgáItatás általános szabźiyairó| a
2004. évi CXL. tiirvény 2004. évi CXL. törvény 73/A. s (l) bekezdés b) pontja ala|1an a fellebbezési;ogonľol le-
mondok. TudomĺÍsul veszem,hogy ezá|ta| az ügyemben hozott\latározat annak tozlesetor.jogeľőre emelkedik'

4ĺ^

Budapest,2016.év 06. hó 1. nap.
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Betonozás
(Bétonszlvatty k, mĺxerek)

2015. j nius 10.. 2016. december3'|' kÖzÖtt

l-.\A ESTON TEAM
l.ś-.l.\ FoRGALoMTEcHN tKA,
EsroN.TEAM Tgľez6. Ép[ł,éľ l(eĺesliddm| Xft.

Bp..Vl||. ker. Leonardo'da Vincĺ.u

PodÍano construclĺon KÍt.

Qorvin ĺ19/B' l|. Ütern''építése
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PEDRÁI.{o CoNsTRUcTIoN IIUNGARY rpÍľolpłnl
xon.l,ÁľolT FELELossÉcu ľÁnsłŚÁe'

eĺłÍnÁs-MINTA

.Ąiulírott Balogb József (anyja neve: Deák Rozálía;.ląkcíme: 1t92 Buđapes! Baross
utca l9.) mint a Pedľano Constľuction Itrungary Epĺtőipaľi Korlátoltbetálősségĺ
TáÝśaság (széküely: 1082 Budapest, Práteľ utca-}g/a tszi, zl.1ügyvezetője á céget
akként jegyzem, hogy annak előíľt, előnyomott, illetve nyomtatott cégnevéhez
nevernet önállĺjąn az alábbiak szerint íľom:

,.AJülírott dr. Jabronk1 Roland ii,eyvéđ (dr' Jabronka Roland Ügyvédi lrođa, 1082
tsudapest, Futó utĺla 47.53. vI. emelet kanĺąrai nFIv. száľĺ: 0ĺ-00f5g0) taniísíiom,

|1ę1 a fenti aláírás-nĺiĺtát B.atogb Józsď (sziĺletési név: Balogh.József. s'tĺuĺe'i.i-a.ĺ
1'955. novernber.24., sztiletési hély: Budapest,. anýa neve:,'Deak Ŕożalĺu, iuk"ím",
1.1.92 Buđapest, Baľoss utca 1'9.)" aki személya"ónosságát ä 93CI395 DA śztíľnü
sze'nđyezono.s'ĺtó.j.g,,,3otván'yĺva.1 es 7]Í8093 RŁ számri 

-lakcimet 
ĺ'eązo!ć, i'J.*aE

iguzol'véĺyétvalkellőké'ppenigazolta,ejöttemsąjátkezrileg{,r.taaJá,

IÝýil.atkoąa:m: 'h,g az ąl'óír,ás-hit,elp'łítésí a cég vóltozősbejegłąési eljdrősa soran
jegye'ztem ellen, valamint, |1og1 az aláírds mintą a vólÍozásbejegyzési kérelęm
mł!,lakkrct képezi. Nyítat.tmzom tovó.'bbá, hogl a cég lěte;ítő"oűiľat,Íl 

.-ĺi| 
e,

készített,em, j egleztem éIlen,

Készítettem és ellenjegyzem
Buda'post, 20.l 3' május t 7.

Đt. I abron}!Í Rol and, ľgy"ea
Dr. Jabroriĺ<a Roland Ügyvédi Iroda
1082 Buđapest, Futó utca47-53. VI. emelet

ĺłĺ Jabľĺlĺłl{n ĺ}"gíař!ĺĺ
[;!l\.1 *íJ1 lľo{lii

l082 i}t.:ĺĺĺii;+st. l]tliĺi lr. 47.j] \ĺĺ. eltl'
'it.l :C'{: i łiiiij }?i9

c-;ĺ;ĺĺll' 1ahĺl;;ii;l-ľr'iatt'] l{.,rił'ii.ter"..htl
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2016.U.28. Cégszolgálat on|ine Cégirŕormáció - Táľo|t cégkivonat

Tárolt Cégkivonat

A cg. 0í .09 -17 41 28 cégjegyzékszám ú Ped ľan o co nstru ctio n H u n g a ry Ép ítő lpari Ko ľ|áto|t
Fele|ősségĺĺ Társaság (1082 Budapest, Práter utca 29/a' fszt. 2í.) cég 2016' ápriĺis 28. napján
hatályos adataĺ a kovetkezők:

|' Cégformátó| függet|en adatok
1. Á|ta|ános adatok

Cégjegyzékszám : 0 1.09.1 7 4128
Cégforma: Korlátolt fele|ősségĹĺ társaság
Bejegyezve: 2013106111

2. A cég elnevezése
211. Pedrano Construction Hungary Építőipari Kor|átolt Fele|ősségű Társaság

Bejegyzé s kelte : 2o1 31061 1 1 Közzétéve : 2o1 3to7 ĺ 04
Hatályos:2o13n6lŤ '..

3. A cég ľövidített e|nevezése
311. Pedrano Construction Hungary Kft.

Bejegyzés kelte : 201 31061 1 1 Közzétéve : 20 1 3to7 t 04
HatáIyos: 2013106111,,.

5' A cég székhelye
5ĺ1. 1082 Budapest, Práter utca 29ĺa. fszt' 21 .

Bejegyzés kelte : 201 3 l 061 11 Kozzétéve : 2o1 3to7 ĺ 04
Hatályos: 2o13ĺ0ôl11 ...

7, A cég fióktelepe(i)
7ĺ1' HU-2316 Töko|, 0323/37 hrsz.

A változás időpontja: 2o14lo3|05
Bejeg yz é s ke lte : 20 1 4 l 03 ĺ24 Közzétéve : 20 1 4 t 04 ĺ 1 o
Hatályos: 2014l03l05'..

8. A létesítő okiľat ke|te
8l1' 2013. május 17.

Beje g yz é s ke lte : 20 1 3 ĺ06 ĺ 1 1 Kozzétéve : 20 1 3 t 07 I 04
Hatályos: 201 3/06/1í ..'

8ĺ2. 2014. március 5.

Bejeg yzé s ke lte : 20 1 4 | 03 | 24 Kozzétéve : 20 1 4 t o 4 t 1 o
Hatályos: 2014l03l24',.

8i3' 2016. március 11'

Bej eg yz é s ke lte : 20 1 6 ĺ 0 4 ĺ 1 4 Kozzétéve : 20 1 6 | 04 t 1 5
HatáIyos: 20161041 1 4 ...

902. A cég tevékenysége
9l1. 4120 Lakó- és nem |akó épü|et építése,08 Főtevékenység.

Beje g yz é s ke lte : 20 1 3 l 06 ĺ 1 1 Kozzétév e : 20 1 3 ĺ 07 t 04

/
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2016. M.28- cégszo|gá|at online Ceginformáció - Táro|t cegkivonat

Hatályos:2o13|adr ...

gtz. 4110 O8Épü|etépítési projekt szervezése
Bejeg yzé s ke lte : 20 1 3 l a6 n 1 Kozzétéve : 20 1 3 t 07 | 04
Hatályos: 2013106111'..

9/3. 4212 Vasút építése
'09
Beje g yz é s ke lte : 20 1 3 ĺ 06 l 1 1 Koz zétéve : 20 1 3t 07 t 04
Hatályos: 2013|06111'..

9l4' 4213 Híd, alagút építése
'09
Beje gyzé s ke lte : 20 1 3 l 06 l 1 1 Kozzétéve : 20 1 3t 07 ĺ 04
Hatályos: 2013106|11 .''

9/5. 4221 Fo|yadék szállítására szolgáló kozmŰ építése
'08
Beje g yzé s ke lte : 20 1 3 ĺ 06 l 1 1 Kozz étéve : 20 1 3 t 07 t 04
Hatályos:201aaď11 '..

9/6. 4222 E|ektromos, híradás.technikai céIú kozmű építése
'08
Bejegyzé s kelte : 20 1 3 |061 11 Kozzétéve : 2o1 3ĺo7 ĺ 04
Hatályos: 2013|06111 ...

9|7, 4299 Egyéb m.n.s. építés
'08
Bejegyzé s kelte : 201 3 ĺ 061 1 1 Közzétéve : 2o1 3to7 ĺ 04
Hatályos:2u3ndť .'.

9/8' 6810 Saját tu|ajdonú ingat|an adásvétele
'08
Bejeg yz é s ke lte : 20 1 3 l 06 l 1 1 Kozz étéve : 20 1 3t 07 t o4
Hatályos: 2013106111 ..'

9/9. 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingat|an bérbeadása, Üzemeltetése
'08
Beje g yzé s ke lte. 20 1 3 rc6 l 1 1 Kozz été ve : 20 1 3 t 07 t 04
Hatályos: 2013106ĺ11 ..'

9ĺ10' 6831 |ngatlanÜgynöki tevékenység
'08
B eje g yzé s ke lte : 20 1 3 ĺ 06 l 1 1 Kozz étéve : 20 1 3 t 07 I 04
Hatályos: 2013ĺ061 11 ..,

9ĺ11, 6832 |ngatlankeze|és
'09
Beje gyzé s ke lte : 20 1 3 ĺ 06 l 1 1 Kozz étéve : 20 1 3 t 07 ĺ 04
Hatályos: 2013ĺ06ĺ 11 ...

9ĺ12' 6920 Számvite|i, konywizsgálói, adószakértői tevékenység
'09
Beje g yz é s ke lte : 20 1 3 l 06 ĺ 1 1 Kozz étéve : 20 1 3 t 07 t Đ4
Hatályos: 2013106ĺ 11'..

9/13. 7320 Piac-, közvélemény-kutatás
http:/^/vwW.s'ceďegyzek.hu/?cega dailapl01o917 41 28/Taro|tc egkĺvonat 2t12
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2016.U.28. Cégszo|gá|at on|ine Cegirŕormáció - Táro|t cégkiVonat

'09
Beje gyz é s ke lte : 201 3 l 0ôl 1 1 Kozzétéve : 20 1 3 t 07 ĺ o 4
Hatályos: 2013ĺ06ĺ11'..

gt14. 8110 O8ÉpítményÜzemeltetés
Bejegyz é s ke lte : 20 1 3 l 06 l 1 1 Közzétéve : 20 1 3 t 07 n4
HatáIyos:2a13nď11 '..

9115. 0240 Erdészeti szo|gá|tatás
'08
Bejegyzé s ke lte : 20 1 3 I 06 | 1 1 Kozzétéve : 20 1 3 ĺ 07 l 04
Hatályos: 2013106111 .'.

9116. 7021 PR, kommunikáció
'08
Bejegyzés kelte : 20 1 3 106| 1 1 Kozzétéve : 2o1 3ĺo7 |o4
Hatályos: 2013106111,'.

gĺ17 ' 7022 Üz|etvite|i, egyéb Vezetési tanácsadás
'09
Bejegyzé s kelte : 201 31061 1 1 Közzétéve : 2o1 3to7 t 04
Hatályos: 2013106|11'..

9/18. 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszakitevékenység
'08
Bejeg yz é s ke lte : 201 3 l 06 ĺ 1 1 Kozz étéve : 2o1 3 t 07 t 04
Hatályos: 20131061 11,..

9/19. 8560 oktatást kiegészítő tevékenység
'08
Bejegyzé s kelte : 2o1 3 1061 1 1 Kozzétéve : 2o1 3lo7 t 04
HatáIyos: 2013106111 ...

g12o. 7010 Üzletvezetés
'08
Bejegyzé s kelte : 201 31061 1 1 Közzétéve : 2o1 3t 07 ĺ 04
HatáIyos: 2013106111 ...

9121. 7111,?1Építészmérnöki tevékenység
Bej e g yzé s ke lte : 20 1 3 l 06 l 1 1 Kozzetév e : 20 1 3 t 07 ĺ o 4
HatáIyos: 2013ĺ06111 ...

9122' 7112,08Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Bejegyzés kelte : 201 31061 1 1 Kozzétéve : 2o1 3t 07 |o4
Hatályos: 2013106111 ...

9ĺ23. 7420 Fényképészet
'08
Beje g yz é s ke lte : 20 1 3 I 06 l 1 1 Kozz été ve : 20 1 3 ĺ 07 ĺ 04
Hatályos: 2013106111'.'

9ĺ24. 7311,?9ReklámĹigynokĺtevékenység
Bejeg yzé s ke lte : 20 1 3 | 06 l 1 1 Kozzétév e : 20 1 3 t 07 ĺ 04
Hatályos: 2013ĺ06111 .'.

9ł25. 7312 Médiarek|ám

http:/ńľww.e-cegiegyzek.hr.r/?cega daiapto1og,|74,|28/Taro|tCegkivonat /ĺ
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2016.U.28. Cégszo|gálat on|ine CĄ;információ - Táro|t cégkivonat

'09
Bejegyzés ke \te : 20 1 3 106ĺ 11 Kozzétéve. 20 1 3to7 to4
HatáIyos: 2013ĺ061 11 ...

9126. 7810 Munkaközvetítés
'09
Bejegyzés ke lte : 20 1 3 106ĺ 11 Közzétéve : 2o1 3t 07 ĺo4
HatáIyos: 2013ĺ06111 ...

9127. 7820 Munkaerőkö|csönzés
'08
Bejegyzé s kelte : 201 31 061 1 1 Kozzétéve : zoBt a7 ĺ 04
Hatályos: 2013106111''.

9128. 7830 Egyéb emberierőforrás.etlátás, -gazdálkodás
'08
Bejeg yz é s ke lte : 20 1 3 l 06 l 1 1 Kozzétéve : 20 1 3 t 07 t 04
Hatályos: 2013106111 ...

9ĺ29. 6399 M.n's. egyéb információs szolgá|tatás
'08
Bejegyzés kelte : 2o1 3ĺ061 1 1 Kozzétéve : 20 1 3t 07 to4
HatáIyos: 2013106|11 .'.

9/30. 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
'09
Bejegyzés kelte : 2o1 3ĺ061 1 1 Kozzétéve : 2o1 3t 07 Io4
Hatályos: 2013106ĺ11 ...

9131. 8299 M'n's. egyéb kiegészítő Üz|eti szo|gáltatás
'08
Bejegyzés ke lte : 201 3 ĺ06ĺ 11 Közzetéve : zo13rc7 n4
Hatalyos: 2013ĺ06111 ...

9132. 2511,?íFémszerkezetgyártása
Bejegyzés kelte : 201 31 061 1 1 Kozzétéve : 2o1 3to7 t 04
Hatályos: 2013106111 ..'

9/33. 2512 Fém épÜ|etelem gyáńása
'09
Beje g yz é s ke lte : 20 1 3 l 06 ĺ 1 1 Kozz étéve : 20 1 3 t 07 ĺ 04
Hatályos: 2o13106111,..

9ĺ34. 4311 ,?ĺBontás

Beje g yz é s ke lte : 201 3 l 06 l 1 1 Kozz étéve : 20 1 3| 07 ĺ 04
Hatályos: 2013106111 ...

9/35. 4312 Építési terület előkészítése
'08
Beje g yz é s ke lte : 20 1 3 ĺ 06 l 1 1 Kozz étéve : 20 1 3 t 07 ĺ 04
HatáIyos: 2013106111 ..,

9/36. 4391 Tetőfedés, tetőszerkezet.építés
'08
Bejeg yz é s ke lte : 20 1 3 ĺ 06 l 1 1 Kozz étéve : 20 1 3 rc7 rc4
l1atályos: 2013106ĺ11 ...

http J^/VWW.e- ceqi egyzek. hu/?cega datl ap I 01 0917 41 zl}/ľaro| tC egki von at Ii 4i"4



20,|6. u.28. Cégszo|gá|at on|ine CĄ1információ - Táro|t cégkivonat

9137. 4399 Egyéb speciá|is szaképítés m.n.s.
'08
Beje g yz é s ke lte : 20 1 3ĺ 06 ĺ 1 1 Kozzétév e : 20 1 3 l 07 ĺ a4
Hatályos: 2013106111''.

9/38. 4211 ,08Út, autópálya építése
Beje g yz és ke lte : 20 1 3 ĺ 06 l 1 1 Kozz étéve : 20 1 3 ĺ 07 ĺ 04
Hatályos: 2013106111 ...

9/39' 4321 Vi|lanyszerelés
'08
Bejegyzés kelte : 201 3 ĺ061 1 1 Kozzétéve : 2o1 3 lo7 |o4
Hatályos: 2013ĺ06111'..

9140. 4329 Egyéb épü|etgépészeti szerelés
'08
Bejegyzés kelte : 2o1 3|061 11 Kozzétéve : 2o1 3t 07 ĺo4
Hatályos: 2013106111''.

9141. 4322 Víz-, gáz-, fűtés., légkondicionáló.szerelés
'08
Beje g yzé s ke lte : 2o1 3 l 06 ĺ 1 1 Közz étéve : 2o1 3 l 07 t 04
Hatályos:2ü3la6lť ...

9142. 4331 Vakolás
'09
Bejegyzé s kelte : 2o1 31061 1 1 Kozzétéve : 2o1 3l 07 t 04
Hatályos: 2013106111 .',

gĺ43. 4332 Épületasáa|os.szerkezet szerelése
'08
Bejegyzés ke lte : 2o1 3 ĺ06ĺ 11 Kozzétéve : 201 3lo7 ĺo4
Hatályos: 2013106ł11 ..,

9144. 4333 Padló.. falburko!ás
'09
Beje g yzé s ke lte : 2o1 3 ĺ 06 | 1 1 Kozz étéve : 20 1 3 t 07 ĺ o 4
Hatályos: 2013ĺ06111,,.

9145. 4334 Festés, Ĺivegezés
'08
Bejegyzé s kelte : 2o1 3| 06| 11 Kozzétéve : 2o1 3lo7 t 04
Hatályos: 2013ĺ06111 .'.

9t46. 4339 Egyéb befejező építés m.n.s.
'09
Bejegyzé s kelte : 2o1 3| 06ĺ 11 Kozzétéve : 2o1 3t 07 t 04
Hatályos: 2013106|11 ...

9|47. 4613 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
'08
Bejegyzé s kelte : 2o1 3t 061 11 Kozzétéve : 2o1 3I 07 t 04
Hatályos: 2013106111 ..'

9148. 4673 Fa., építőanyag-, szaniteráru.nagykereskede|em
'08

http:/Áľww.e'cegiegyzek.hď?cegadať aplO1 09ĺ 741 28ilTaroltC egkivonat



2016. M.28. Cégszo|gá|at online cégirrformáció - Táro|t cégkivonat

Bejegyzé s ke lte : 201 aa6n 1 Kozzétéve : 2o1 3to7 ĺo4
Hatályos: 2013106111'.'

9ĺ49' 5210 Raktározás, táro|ás
'08
Bejegyzés kelte : 2o1 3la6ffi Kozzétéve : 20 1 3t 07 l 04
Hatályos: 2013ĺ061 11 ...

9/50. 6311,ĺĺAdatfe|dolgozás,web-hoszting szo|gáltatás
Bej e g yzé s ke lte : 20 1 3 l 06 ĺ 1 1 Kozzétéve : 20 1 3 t 07 t 04
Hatályos: 2013106111 ..'

9151. 5811,?iKönyvkiadás
Bejegyzés kelte : 2o1 3 to6t 1 1 Kozzétéve : 2o1 3t 07 |o4
Hatályos: 2o13ĺ06111 ...

9152, 5812 Címtárak, levelezőjegyzékekkiadása
'08
Bejegyzé s kelte : 201 3ĺ 06t 1 1 Kazzétéve : 2o1 3t 07 toŁ
Hatályos: 2013106111''.

9/53. 5813 Napilapkiadás
'08
Bejegyzé s kelte : 201 3|061 11 Kozzétéve : 2o1 3to7 ĺ 04
Hatályos: 2013106111 ...

gl54. 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
'09
Bejegyzé s ke lte : 201 3|061 1 1 Közzétéve : 20 1 3to7 t 04
Hatályos: 2013106ĺ11 .''

9/55. 5819 Egyéb kiadói tevékenység
'08
Bejegyzés kelte : 201 3|061 11 Kozzétéve : 20 1 3to7 ĺ 04
Hatályos: 2013106111 .'.

9/56. 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása
'08
Bejegyzé s kelte : 201 3|061 1 1 Kozzétéve : 20 1 gto7 ĺo4
Hatályos: 2o13ĺ06ĺ11,.,

9157. 6312 Vi|ághá|ó.portá|szo|gáttatás
'09
Bejegyzés kelte : 201 3 |06| 1 1 Kozzétéve : 20 1 3ĺ 07 ĺo4
Hatályos: 2o13ĺ061 11 ...

9/58. 7120 MĹĺszaki vizsgálat, e|emzés
'08
Bejegyzés ke lte : 201 3|06t 1 1 Közzétéve : 20 13n7 ĺ 04
Hatályos: 20131061 11 ...

9/59. 8532 Szakmai kozépfokú oktatás
'09
Beje g yzé s ke lte : 20 1 3 l 06 l 1 1 Közz été ve : 20 1 3 t 07 t 04
Hatályos: 201 3106| 11 .'.

http:/Áľww.e-ceqi egyzek. hu/?cega dat ap t 01 og17 41 2ĺyTarołtc egki Vonat /,i 
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2016' u.28. 
Cégszolgá|at on|ĺne Cegirrformáció - Táro|t cĄ;kivonat9/60. 8551 Sport, szabadidős képzés

'09
Beje g yz é s ke lte : 20 1 3 t 06 t 1 1 Kozz étéve : 2o1 3 t 07 I 04
Hatályos: 2013lo6t11''.

9/61. 8552 Ku|turá|is képzés
'09
Bejegyzés ke lte : 2O1 3 to6t 1 1 Kozzétéve : 2o1 3t 07 ĺ 04
Hatályos: 2013lo6t 11 .',

9162. 8559 M.n.s. egyéb oktatás
'09
Bejegyzés kelte : 2o1 3 |o6t 1 1 Kozzétéve : 2o1 3tO7 t 04
Hatályos: 2013lo6t11 ...

A Jeg

Megnevezés Osszeg Pénznem
Összesen 250 000 000 Ft.

Bejegyzé s ke lte : 20 1 3to6t 1 1 Kozzélévu 2o1 3to7 I 04
Hatáĺyos: 2013lo6t11'..

13. A képvise|etre jogosu|t(ak) adatai
1311, Ba|ogh József (an.: Deák Rozátia)

SzÜletési ídeje: 1 955ĺ11 t24
1192 Budapest, Baross utca 19.
Adóazonosíto jel: 8324682503
A képviselet módja: öná||ó
A képvise|etre jogosu|t tĺsztsége: ügyvezető (vezető tĺsztségviselő)
A hĺteles cégaláírási nyĺ|atkozat vagy aztigyvéd általellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra
keĺÜlt.

Jogviszony kezdete. 2O13tOSt1T
Beje gyz é s ke lte : 20 1 3 ĺ 06 I 1 1 Közz étéve : 20 1 3t 07 ĺ 04
Hatályos: 2013106|11'..

13|2. Szu|yovszky Gábor (an.: tzsák Veronika)
SzÜletési ideje: 1 97oĺ 11 ĺ26
2146 Mogyoród, Szentjakab park 23.
Ad óazonosító jel: 837 g4g22g3
A képviselet módja: öná||ó
A képviseletre jogosult tĺsztsége: ügyvezeto (vezető tisztségvĺse|ő)
A hiteles céga|áírási nyÍlatkozat vagy azÜgyvéd áltaI e|lenjegyzett aláírás-mínta benyÚjtásra
kerÜ|t.

Jogviszony kezdete: 2o13to5ĺ17
Beje gyzé s ke lte : 20 1 3 ĺ 06 t 1 1 KÖzzétéve : 2o1 3 t 07 t o 4
Hatályos: 2013to6t 11 ...

14. A könyvvizsgá|ó(k) adatai
14|2, PricewaterhouseCoopers Konywizsgálo Korlátolt Fe|elősségĹ1 Társaság

HU-10SS Budapest, Bajcsy_Zsilinszky ut Zg.
,łhttp:/ńľwwe.ceqiegyzek.htŕcegadatlapto1og174128/Tarďtcegkivonat 
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i-- -- '
Cégjegyzékszám: i 0l-09-063022 j

.'*--,*--^-**"",--**.*..]

A konywĺzsgálatért személyében is feletős szemé|y adataĺ:
Balázs Árpád (an': Kozma Hedvig)
1024 Budapest, Dobsinai Út .t.

Jogviszony kezdete: 20 1 6ĺ o3l 1 1

Jogviszony vége: 2017 ĺo5l31
A változás időpontja : 201 61031 11

Bejeg yzé s ke lte : 20 1 6 l 04 l 1 4 Közzłétéve : 20 1 6 t 04 ĺ 1 5
Hatályos: 20161031 11'..

20. A cég statisztikaiszámje|e
20t1. 24378226-4120-113-01.

Beje gyzé s ke tte : 20 1 3 t 06 t 1 1 Kozzété ve : 20 1 3 | 07 ĺ 04
I1atályos: 2013|061 11 .''

21. A cég adószáma
21ĺ1. Adószám: 24378226.2-42.

Kozo sség i adószá m : HU2437 8226.
Adó szám státu sza : érvényes adószám
sŕá tusz kezdete : 2}13to6to4
Bejegyzé s ke lte : 20 1 3 t 06 l 1 1 Kozzétéve : 20 1 3| 07 t 04
Hatályos: 2013106111 ..,

32, A cég pénzforga|mijelzőszáma
32ĺ1 . 10700024-67967733-50200009

A szám|a megnyitásának dátuma: 2o13ĺo5l31.
A pénzforga|mije|zőszámot a ClB Bank Zrt. Medve utcai Fiók (1o27 Budapest Medve utca
4.) kezeli.

Cégjegyzékszam: 1 01.1 0-04 rca4 i
..........i

Beje gyzé s ke lte : 20 1 3 ĺ 06| 1 1 Kozzétéve : 20 1 3 t 07 | 04
Hatályos: 2o13106111'..

32t2. 107A0024-67967733-50000005
A számla megnyĺtásának dátuma 2013|05t31'
A pénzforga|mi je|zőszámot a ClB BankZrt, Medve utcai Fĺók (1o27 Błdapesŕ Medve utca
4.) kezell

Cégjegyzékszám: i oĺ -10-a410a4 
i

Bejegyz é s ke lte : 2o1 3 t 06 | 1 1 Kozz étéve : 20 1 3 ł 07 t 04
Hatályos: 2013106111,.'

32t3. rc700024-67967733-50100002
A számla megnyitásának dátuma . 2o13ĺO5I31.
A pénzforga|mi je|zőszámot a ClB Bank Zrt. Medve utcai Fiók (1027 Budapest Medve utca
4') kezeli' 

.--******-^-**-- . ,,.*-**,**-r

Cégjegyzékszám: i 01.10-041004 
i

//
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2016. u- 28. Cegszďgá|at on|ine Ceginformáció - Táro|t cégkivonat

Bej e g yz é s ke lte : 2o 1 3 l 061 1 1 Ko z z étév e : 20 1 3 I 07 ĺ 04
Hatályos: 2013106111 ..,

32ĺ4. fi70ao24-67967733-5í100005
A szám|a megnyitásának dátuma: 2o13l05l31'
A pénzforgalmijelzószámot a C|B Bank Zrt. Medve utcai Fiók (1a27 Budapest Medve utca
4.) kezeli.

Cégjegyzékszám: i oĺ.10-041004 'i.............. ....... .............. ... ...1

Bejegyzé s kelte : 2o1 31 061 1 1 Kozzétéve : 2o1 3|07 ĺ 04
Hatályos: 2o13106111 .'.

32ĺ5. 10700024-67967733-5200000,ĺ
A számla megnyitásának dátuma: 2o13ĺ05131'
A pénzforga|mĺjelzőszámot a C]B Bank Zrt. Medve utcai Fiók (1o27 Budapest Medve utca
4.) kezeli.

Cégjegyzékszá m : i- 
^ 

ó l:'ło.oł ĺóöł--i
t............... ................................j

Bejegyzé s kelte : 20 1 3 ĺ061 1 1 Kozzétéve : 2o1 3t07 ĺo4
Hatályos: 2013106111'''

32ĺ6. 10700024-67967733-52100008
A számla megnyĺtásának dátuma 2013ĺ05131.
A pénzforga|mije|zőszámot a ClB Bank Zrt. Medve utcai Fiók (1o27 Budapest Medve utca
4') kezeli' 

; - ----- 
)

Cégjegyzékszám: i 01.10-041004 j

Bejegyzé s kelte : 20 1 3ĺ06ĺ 1 1 Közzétéve : 2o1 3107 t 04
Hatályos: 201310ôł 11 ...

32ĺ7. 12001008-01398243-00100001
A számla megnyitásának dátuma: 2o13lo7 l10.
A pénzforga|mi je|zőszámot a Raíffeisen Bank Rt. Budapesti Fiok(1054 Budapest, Akadémia u.
6. ) kezeli.

Cégjegyzékszám: i-ö-i o{äio4ä* j

Beje g yz é s ke lte : 20 1 3 ĺ 07 I 1 5 Kozzété v e : 20 13/08/0 1

Hatályos: 2o13ĺo7 ĺ15'..

32t8. 12001 008-01 398243-00200008
A szám|a megnyĺtásának dátuma: 2o13t07 l1o.
A pénzforgalmi je|zószámot a Raiffeisen Bank Rt. Budapesti Fiők(1054 Budapest, Akadémia u.
6' ) kezel' 

i^*-********.--.*-^-.-,*-***-**.-:
Cégjegyzékszám: i 01.10-a41a42 

;

Beje g yzé s ke lte : 20 1 3 I 07 l 1 5 Kozz étéve : 20 1 3 I 08 ĺ O 1

Hatályos: 2o13l07 11 5 ...

32ĺ9. 12oo1008-01398243-00300005
A szám|a megnyĺtásának dátuma 2o13l11ĺ07 '

http:/Áľww.e' cegj egyzek. hu/?cega dai ap l 01 0917 4 128/Taro| tC egki vonat . /l: , stiz",7 Ą3Co



2016. u. 28. Cégszo|gá|at on|ĺne Cegĺnformáció - Táro|t cégkivonat

A pénzforgalmÍje|zoszámot a Raĺffeisen Bank Rt' Budapesti Fiok(1054 Budapest, Akadémia u,
6. ) kezeli.

Cégjegyzékszám: i 
*0{rłö-óäł 

oää- j

Bejeg yzé s ke lte : 20 1 3 l 1 1 t 1 1 Kozzétéve : 20 1 3 t 1 1 ĺ 28
Hatályos: 2o1 31 11 ĺ11 ...

32t10. 12001008-0139824s-OO4oOOO2

A számla megnyitáSának dátuma 2013111 IO7.
A pénzforgalmĺje|zőszámot a Raiffeisen Bank Rt. Budapesti Fiik(1o54 Budapest, Akadémia u'
6',) kezelĺ.

f*."*."**--**
Cégjegyzék szám: i - "9l]'9:-qÍ1"-0J.e - 

j

Beje g yz é s ke lte : 201 3 ĺ 1 1 l 1 1 Kozz été ve : 20 1 3 t 1 1 ĺ28
Hatályos: 2o13l 11 l 11 ...

32t11. 12001008-01398243-OO5oOOO9

A számla megnyitásának dátuma : 2o14to3t}6.
A pénzforgalmi jelzőszámot a Raiffeisen Bank Rt. Budapestĺ Fiők(1O54 Budapest, Akadémia u.
6. ) kezeli.

! ^, l
Cégjegyzékszám: i 01.10-041042 :1..... :

Beje g yzé s ke lte : 20 1 4 ĺ 03ĺ 1 O Kozzétév e : 20 1 4 t 03 t 27
HatáIyos: 2o1 4to3|1o''.

32t12. 12oO10O8-01398243-O06oOO06

A szám|a megnyĺtásának dátuma : 2o1 4tO3to6'
A pénzforgalmije|zőszámot a Raiffeisen Bank Rt. Budapestĺ Fiok(1o54 Budapest, Akadémia u'
6.,) kezeli.

Beje g yzé s ke lte : 2o1 4 l 03l 1 o Kozz étéve : 20 1 4 ĺ 03 t 27
Hatályos: 201 4l03l 10 ...

32t13. 12001008-01398243_0OToOOOs

A számla megnyitásának dátuma: 2014ĺ06|10.
A pénzforgalmĺje|zőszámot a Raiffeĺsen Bank Rt. Budapesti Fiok(1o54 Budapest, Akadémia u.
6. ) kezeli.

i-''*'-'-* *- ^"*-*"

Cégjegyzékszám: ĺ 01 -1a-a41o42 
i

Bej e g y z é s ke l te :'. i;; ;;;- ;,;;;,;;- 20 1 4 t 07 t 02
Hatályos: 201 4106116''.

32ĺ14. 12001008-01398243-oo8oo0oo
A szám|a megnyitásának dátuma : 2o1Slail12.
A pénzforga|mijelzőszámot a Raiffeĺsen Bank Rt. Budapesti Fiők(1o54 Budapest, Akadémia u.
6. ) kezeti.

"'**"---**^--"

Cégjegyzékszám: i 01-1a.a41o42 
:

/í, fl,|z// Ą3ł
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Beje g yzé s ke lte : 20 1 5 ĺ o2I 16 Kozzé téve : 20 1 5 t 02 t 1 7
Hatályos: 2o1 5|02116 .,.

32115. 12001008-01398243-OO9oOO07
A számĺa megnyÍtásának dátuma : 2ü 5B2t 12'
A pénzforga|mi je|zőszámot a Raiffeĺsen Bank Rt. Budapestĺ Fiők(1o54 Budapest, Akadémia u.
6. ) kezeli.

Cé g j e gyzé kszá m : i 
- 

ó 1 -, o:; ;"o, i, i'.ď iii^ l
ĺ''''''' '''''' '..'.'''' ' ' '

Bejeg yzé s ke lte : 20 1 5 l 02ĺ 1 6 Kozzétéve : 20 1 5 ĺ 02ĺ 17
Hatályos: 2015|02116''.

32t16. 12001008-01398243-O1oOOOO7

A számla megnyitásának dátuma : 201 5tO3to5.
A pénzforga|míje|zőszámot a Raĺffeĺsen Bank Rt. Budapestĺ Fiók(1o54 Budapest, Akadémia u.
6. ) kezeli.

Cégjegyzékszám: ĺ o-ł.'ł0:0łło 4ii -i

Be jegyzéskelte:,*,,,,,,;;;.,;-;,;,;,;,;,,,.)|o.u,ou,,,o
HatáIyos: 2o1 5ĺ031 12 .''

32t17. 12001008-01398243-01100004
A számla megnyĺtásának dátuma: 2015/03/05.
A pénzforgalmije|zőszámot a Raiffeisen Bank Rt. Budapesti Fiok(1054 Budapest, Akadémia u'
6. ) kezeli.

ai

Cégjegyzékszám: l 01:10.04104*2 
i

Beje g yz é s ke lte : 2o 1 5 | 03 l 1 2 Kozzétéve : 20 1 5 ĺ 03 t 1 4
Hatályos: 2o1 5103ĺ12 ...

32t18. 12001008-01398243-012}OOO1
A számla megnyitásának dátuma : 2015to8|18,
A pénzforga|mije|zőszámot a Raíffeisen Bank Rt. Budapesti Fiók(1o54 Budapest, Akadémia u'
6. ) kezeli.

Cégjegyzékszám : l--öiri0-04 1 042 -i
''''''.''''''''.,.',''''.''''''-'''-,'''.''''..-''i

Bejegyzés kelte : 20 1 5 ĺo8l25 Közzétéve : 20 1 5t 08 t26
Hatályos: 2o15lo8l25 ..'

32ĺ19' 12001008-0.ĺ398243-01300008
A számla megnyitásának dátuma . 2O16|O4t19'
A pénzforga|mije|zőszámot a Raifíeisen Bank Rt. Budapesti Fiok(1054 Budapest, Akadémia u'
6. ) kezeli.

Cégjegyzékszám' i- 
.-0 

iriö-öłł ijąä-*l

Beje g yz é s ke lte : 2o 1 6 ĺ o 4 l 25 Ko zz etéve : ?o 1 6 ĺ o 4 l 27
Hatályos: 2016104ĺ25 ...

32t2A. 12001008-01398243-01400005
A számla megnyitásának dátuma 2O16ĺo4t19'

http:/Áľww.e-cegjegyzek.hui?cegadaĺ| ap/oí 091 741 28iTaro|tC egkivonat 11t12
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2016. u.28. Cégszďgáĺat ontine CéginÍormáđó - Táro|t cégkivonat

A pénzforga|míje|zőszámot a RaĺffeÍsen Bank Rt. Budapesti F|ok(l054 Budapest, Akadémia u,
6. ) kezeli

1An

ą39
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B u dĺr pest Fővá ľos Vl II. lĺel:ii lct -I ózscÍVĺ'i r.o si on l<o l'rtlányz.a t

\IIĺt'osgazdáI|toĺlńsi' és I?ć'nziigyĺ I}izottsá ga

JEGYZoĺ<oNYvI KIVoNAT
K'ósziiĺtl A \Záľosgazd:íItĺod:1sí és Péhzĺig1líl}ĺzof'fság 20t.5. jíĺlĺus 2.I.-ón(hétfd) t3.00

óľai kezcleltęl a Józsefilálo'si Polgáľnresĺeľi I{ivatal III' ęnreleĺ 300-as ťeľmébell
inegtättott 23. ľcntles ĺiĺćséľől

Napil'encl f,2; ponťja: łűiztcl.iĺlgt-lraszłlĺ{lati,}ĺóľelmelĺ clbír:álása
Blííĺel:jeszt.ĺÍ: Dľ, ŕIencz Atlľielm _ ą Gĺlzđr|ĺIkac.ĺtisi Ü'gs,6371ćly vezet(íje

76y2arc,(vll.27.) sz. Váľosgazĺtá|tĺgc|ási ós Fćnzĺigy.ĺ Bizottság hntĺĺľozata
](ĺ2 igeltn 0 nerl1 1 .Íĺtrifó'zlrođás sżal'azattal)

A Vĺir:osg:rzclátkor1asi és Pé.nzĹigj,i Eizo!^tság ťtgy dtirrt, hog.y

t. közteľĹilet.lmszrlá|ati hozzájáľtllást acl _ dijllrentessćggel - az aláb.u.iak sz..eľilrt:

Ptd.ľarlo Constr.ĺrctlott }Iu1rgaľy ĺ(f{'
( 1 0B2 Buĺla1rest, Pla1cľ tl. 29 l a')
]0l:5, jŕilítrs, 27, . 2ü 16.jťulius 22.
építési ĺrlunkatel:iilet
B:ücĺapest V IJi.. kęruleĺ,
t;eonaľ'Cĺo Da V.i'ťci u. 31.3'.9.
240 nrz

Ktĺztel ĺileĺ-használtí, kóľe| nt'ezö.l

A köztel.ĺilet-használaÍ i1.ĺęie:

Kĺj zter.iil eĺ-has.ználat céli a :

K{'zteľiii.el-ĺĺasz'náĺat heĺyę:

Közteľtĺlet.llasalálat nagysága:

Felelĺĺ.sł p o,l gá'ĺ.llres teľ
'ľ'Iątrłĺ'idő; 20l5' júliqs' 27.

2, tudołlläsul Veszi a Peĺl'r:ĺmo. calrstľtlot'ion Ftrr1rrgaľ1ĺ Kft. Budápest. VI.II. }eeľiilet teolĺaľđö.
Dä vi.lioi tl' 3'1'3'9'.sz: alatti 1el:ti.łetľe rłonĺtkozó,közteľiłĺęt.liaszllálatät 201.í. jÍtni.trs 22. _
f0'L5. .i'úlĺtrs 2'6. napjáĺgi

Fofelős: polgáľnresteľ
tr{atáĺidö: 20,l5. jťi'lius 27.

A ĺltirrÍćs. r'egľęlrajtásáľtvô,,gz$ szcľĺ'czeti egy'sóg: Gazĺlálkoclásł Ü.gyoszfu{ly

I{mf.

Soós Gy'tirgy s' k.
Biz.ottság elnôke

Aĺeg'yzĺĺktinyvi
Kiadva:2015. i

Dt. Balla Katali
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