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Tisztelt Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Budapest  VIII. kerület, Gyulai Pál utca  8.  szám alatti (hrsz:  36453/0/A)  ingatlan  10  külön tulajdonú 
lakás és helyiségből álló épület.  A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a 
továbbiakban: Önkormányzat) ebből  5  nem lakás célú helyiség tulajdonosa, jelentős,  639/1000 (63,9%) 
tulajdoni hányaddal. Ez  579 m2,  a  906  m' összterületből.  A  pincében  3  helyiség  (1., 2., 3.  sz. albetétek) 
található, a földszinten  2  db  (4.  és  5.  sz. albetétetek).  A  társasház 1995-ben került megalapításra. 

A  kialakult műszaki probléma  4.  sz.  (276 m2)  albetétet érinti, ami az ingatlan udvarának hátsó részén  U 
alakban helyezkedik el, melynek tűzfalai három szomszédos ingatlannal (Gyulai Pál  u. 6.,  Gyulai  Pal u. 
10. társasházak és Stáhly  u. 7-9.  Szent Rókus Kórház rendelőintézete) határos.  A  szóban  forgo  helyiség 
önkormányzati tulajdonú,  de  az Alapító Okirat szerint a fő és válaszfalak, födémek, tetőszerkezet közös 
tulajdonban vannak, így az anyagi terhek viselésére tulajdoni hányad arányában kötelezettek a 
tulajdonosok. 

Az említett önkormányzati tulajdont évtizedek óta a Színház és Filmművészeti Egyetem használja 
műhelynek és raktárnak.  A  jelenlegi műszaki állapot kialakulásának ideje nem állapítható meg.  A 
mellékelt jogi vélemény alapján:  "A  jelenlegi állapotot három ok idézte elő: 

- Az építmény állapota, a mintegy  150 dyes  kora, a mészkő anyagú alap, a vegyes falazatú falszerkezet, 
amely ennyi idő alatt nehezen áll ellen az időjárás hatásainak, a beszivárgott csapadékvíznek, és a 
fagyhatásnak. 
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-  A  bérlő karbantartási kötelezettségének elmaradása, illetve egyes, nem szakszerű munkák végzése 
(pl. a helyiség feletti födém kereszt tartó gerendák helyenkénti kiszedése, a kitört ablaküvegek pótlása 
a hideg miatt, stb). 

-  A  bérbeadót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása.  A  karbantartási kötelezettség 
szükségességének megállapítására, és magára a karbantartásra a bérlő bérleményben elhelyezett 
tárgyai, nagy díszletei miatt nem is volt lehetőség. Itt megjegyzendő, hogy az építmény fala a társasház 
közös tulajdona, a tulajdonosoknak azonban nincs anyagi lehetőségük arra, hogy felújítást 
végezzenek. 

A  bérlő mulasztása miatt történt károsodás kapcsán a felelősség megállapításának előfeltétele, hogy a 
bérleti jogviszony létrejöttekor készült állapot felmérés, esetleg fényképek rendelkezésre álljanak. Ilyen 
a bérleti jogviszony kezdetén nem készült. így nem állapítható meg, hogy a bérlő hibájából milyen 
károsodás történt. Ez pedig minden követelés előfeltétele, az igényt érvényesítő félnek kell ezt igazolnia. 
A  bérlővel szembeni követelés érvényesítéséhez szükséges az is, hogy az építmény a jelenlegi formájában 
tovább álljon, hiszen adott perben szakértők vizsgálnák majd az állapotromlás okát. Az építményt azonban 
mielőbb le kell bontani. Erre tekintettel tehát véleményem szerint a bérlő magatartása miatti állag romlás 
mértékét, annak értékét nem lehet olyan módon megállapítani, hogy az érvényesíthető legyen." 

A  helyiség jelenleg üres, az a bérlőtől visszavételre került. 

A 2019.  április  16-i  közgyűlésen jelezték a magántulajdonosok, hogy az önkormányzati helyiségben 
tűzveszélyes anyagokat tároltak, illetve szintén ebben a helyiségben a padlástér elbontásra került, holott 
az az Alapító Okiratban szerepel.  2019.  július 8-án készült részleges állapotfelmérés során a szakértő 
tűzfal elbontást javasolta.  2019.  november 27-én helyszíni bejárás alkalmával a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt. által megbízott statikus, és a társasház által megbízott statikus egybehangzóan 
úgy nyilatkozott, hogy a  4.  számú albetét bérlemény használatát azonnal meg kell szüntetni, a baleset és 
életveszély elhárítása érdekében szükséges intézkedéseket, lezárásokat meg kell tenni.  A  bejáráson jelen 
volt a közös képviselő (Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.), a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt. részéről az Önkormányzat képviseletében a Tulajdonosi Képviseleti iroda és a Műszaki Iroda, a 
Színház és Filmművészeti Egyetem, így minden érintett tudomást szerzett a kialakult helyzetről.  A  közös 
képviselő és az általa megbízott statikus a bejárást követően személyesen tájékoztatta a Gyulai Pál  u. 10. 
számú társasház tulajdonosait  es  a Szent Rókus Kórház műszaki vezetőjét a kialakult helyzetről, és az 
érintett szakasz lezárását, elkerítését kérték.  A  bejárás alapján a szakértő által készített Állapotfelmérés 
megállapította, hogy a károsodott melléképület használata életveszélyes, ezért a helyreállítás teljes 
bontással és visszaépítéssel valósítható meg. 

Mivel az épület műemléki védettséget élvez,  2019.  december 2-án a  Budapest  Főváros Kormányhivatal 
(BFKH) Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya részére leadásra került az állapotfelmérés, melyben az 
intézkedési előírások szerepelnek. 

2020.  április  15-i  dátummal a BFKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya a károsodott melléképület 
veszélyes állapotú épületrészekkel kapcsolatosan a veszélyhelyzet elhárítására irányuló kötelezésre 
határozatot hozott, ami részleges bontást ír (melléképületből nettó  199,48 m2-et)  elő. Teljes visszaépítési 
kötelezettséget a hivatal nem ír elő. Az épületrész kiürítése és a lezárások megtörténtek.  A  bontási 
kötelezettség határideje  2020.  október  12. A  közös képviselet kivitelezőktő l bekért árajánlatokat a 
bontásra.  A  közgyűlést a pandémiás helyzetre tekintettel a közös képviselő csak  2020.  július 9-re tudta 
összehívni.  A  közgyűlésen a tulajdonosok nem tudtak dönteni az árajánlatok közül.  A  magántulajdonosok 
nyilatkozata szerint a tulajdoni hányaduk alapján nem tudnak és nem is kívánnak hozzájárulni a bontási 
és helyreállítási költségekhez, mert álláspontjuk szerint ráhatásuk, rálátásuk a kialakult helyzetre nem 
volt, felelősségük — véleményük szerint — nincs, ezért annak megoldásában sem kívánnak részt venni.  A 
magántulajdonosoknak az a kérése, hogy ezt a teljes anyagi költséget a Józsefvárosi Önkormányzat 
vállalja, továbbá kérték, hogy az Önkormányzat nyilatkozzon, erre vonatkozóan legkésőbb  2020.  július 
30-ig.  A  bontási és részleges helyreállítási munkálatok készre jelentését a Műemléki Hivatal részére 
legkésőbb  2020.  október 12-ig el kell végezni.  A  BFKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya a 
Társasház egészét szólította fel és nem azt a tulajdonost, akinek a tulajdonában van ez a raktárépület, tehát 
a helytállási kötelezettség egyetemleges. 
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A  bontásra és részleges helyreállításra vonatkozóan több árajánlat érkezett  30.226. 000,- Ft  és 
49.628 887,- Ft.  közötti árakon.  A  tavalyi évet a társasház  3.699.193,-  Ft-os pénzügyi eredménnyel zárta, 
tehát a társasháznak nem áll rendelkezésre anyagi forrás a munkálatok elvégzésére.  A  közös képviselő 
tájékoztatása alapján a társasház nem tud banki hitelt felvenni, ugyanis bontásra nem hiteleznek a bankok, 
tehát ez nem lehetséges megoldás.  A  bontási kötelezettség határidejének lejártával, amennyiben az nem 
történik meg, a társasház büntetést kaphat, ami a meglévő anyagi helyzetet tovább súlyosbítja. Egyedüli 
lehetőség az önkormányzati pályázat útján szerezhető pénzügyi segítség. Ehhez szükséges  40  % önerő 
előteremtése célbefizetéssel történne, ami egy újabb közgyűlés keretében kerül elfogadásra. 

A  szóban  forgo  ingatlannal kapcsolatban az árverés útján történő értékesítés lehetőségét is számba vette 
Társaságunk,  de  az alábbiak miatt ettől elálltunk.  A Budapest  VIII. kerület, Gyulai  Pal  utca  8  szám alatti, 
földszinti,  36453/0/A/4  hrsz.-ú,  276  m' alapterületű, műhely helyiség likvid forgalmi értéke  47.830.000,-
Ft (189.600,-  Ft/m2) a  CPR-Vagyonértékelő  KR  (Lakatos Ferenc) által  2020.  február  20.  napján készített 
értékbecslés alapján, melyet Bártfai  Laszlo  független szakértő  2020.  július 7-én aktualizált. 

A  helyiség aktualizált likvid forgalmi értéke  42.250.000,- Ft (153.080,-  Ft/m2). Az ingatlan a 
Palotanegyedben, egy 1860-as években épült házban helyezkedik el. Az ingatlan a belső udvaron 
helyezkedik el. Szemrevételezéssel megállapítható, hogy a még tartószerkezettel rendelkező belső 
tereinek megközelítése sem biztonságos. Jelentős mértékű a födém átszakadása, az épületrész bontandó 
állapotban van. Közműrendszerek telken belül kiépítettek, ugyanakkor a vizsgált ingatlan nem 
rendelkezik kiépített hálózatokkal. 

Az ingatlan műszaki állapota miatt piaci értéke nincs a felépítménynek, gazdaságos felújítása, vagy 
visszaépítése a bontási határozat alapján nem lehetséges. Az ingatlanforgalmi szakvéleményben a tárgyi 
ingatlan költségértéke került meghatározásra, oly módon, hogy az albetéthez tartozó telek (eszmei 
hányad) forgalmi (piaci) értékéhez hozzáadásra került a felépítmény amortizált költségértéke. 

Az ingatlanra  Budapest  Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya részleges 
bontási határozatot adott ki, amelynek értelmében a melléképületből nettó  199,48 m2-et  szükséges 
elbontani.  A  Társasház többek között árajánlatot kért be az ÉPKAR Zrt-től, amely árajánlat a bontási 
költségeket  37.869.665,-  Ft-ban jelölte meg.  A  bontási költségeket a társasház közösségének kell 
megfizetnie, az Önkormányzatra eső rész ez esetben  24.198.716,- Ft. 

Az ingatlan nem értékesíthető árverésen, mivel az árverés lebonyolítása és — az elővásárlási jog 
gyakorlását követően — az ingatlan birtokbaadása közötti időtartam annyira hosszú idő, ami alatt a bontást 
a társasháznak már el kell végeztetni, mivel  2020.  október 12-ig a helyreállított állapotot kell a 
társasháznak készre jelentenie a hatóság felé. Ez esetben az adásvételi szerződésben rögzített megtekintett 
állapot és a birtokbaadáskor fennálló állapot nem lesz azonos. 

Tekintettel arra, hogy az így létrejövő állapot a helyiség részbeni elvesztését jelenti, a társasház tulajdont 
alapító okirat módosítását fogja igényelni, mivel a bontási határozat az épület eredeti alaprajz szerint nem 
építhető vissza, így az albetét kisebb alapterületű lesz, ami az Önkormányzat számára kisebb tulajdoni 
hányadot és fizetési kötelezettséget, míg a magántulajdonosok esetében ezek növekedni fognak. 

A  társasház újabb közgyűlésére  2020.  július 28-án került sor.  A  közgyűlés,  2./2020.07.09  sz. határozatával 
elfogadta (az Önkormányzat, mint többségi tulajdonos  639/10 00  th igen szavazatával,  361/1000  nem 
arányában) a Szent Család Kft.  brutto  28.746.715,-  Ft-os árajánlatát a bontásra. Továbbá ugyanezen 
határozatban a munkák tervezői művezetésére a  WE-NA  Bau  KR.  bruttó  63.500.-  Ft-os árajánlatát és a 
bontási munkák műszaki ellenőrzésére szintén a  WE-NA  Bau  Kft. bruttó  190.500,-  Ft-os árajánlatát 
fogadták el. 

A  közgyűlés, 3./2020.07.09.sz. határozatban úgy döntöttek (az Önkormányzat mint többségi tulajdonos 
szavazatával  639/10 00  th igen,  361/1000  nein  arányában), hogy a  Budapest  Főváros Kormányhivatalának 
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya által kiadott kötelezésében szereplő, az udvar hátsó részén lévő 
épületrész bontási és helyreállítási munkáinak elvégzéséhez az önkormányzathoz pályázaton kívül, 
életveszély elhárítására kérelmet  ad  be, mely támogatás igénybe vételével kívánják a munkálatokat 
elvégeztetni.  A  támogatási igény  30  albetét alatti társasházak esetében az összköltség  60  %-a. Ugyanezen 
határozatban úgy döntenek, hogy a beruházási költség  40  %-át,  11.600.286.- Ft  önrészt a társasház 
bankszámláján rendelkezésre álló pénzeszközből fizetik. 
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A  tulajdonosok a 3./2020.07.09.sz. határozatban döntöttek (az Önkormányzat, mint többségi tulajdonos 
639/1000  th igen szavazatával,  361/1000  nem arányában), hogy meghatalmazzák a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt-t, hogy a munkálatokhoz szükséges anyagi fedezet biztosítására a Józsefvárosi 
Önkormányzatnál,  17.400.429,- Ft  —  ha  lehetséges — vissza nem térítendő támogatást igényeljen, ennek 
ügyében teljeskörűen eljárjon  es  aláírjon. 

A  tulajdonosok a 3./2020.07.09.sz. határozatban (az Önkormányzat, mint többségi tulajdonos  639/1000 
th igen szavazatával,  361/1000  nem arányában) úgy döntenek, hogy a nyertes pályázat esetén, - 
amennyiben nem nyerik el a bruttó beruházási költség  50  %-os vissza nem térítendő támogatást- vállalják 
a  8.700.215.-Ft-  kamatmentes hitel visszafizetését és a hiteltartozás közjegyzői okiratba foglalását.  A 
hiteltartozást  120  hónapon keresztül történő  73,-  Ft/tulajdoni hányad célbefizetéssel kívánják teljesíteni. 

A  közgyűlés,  4./2020.07.09  sz. határozatában (az Önkormányzat mint többségi tulajdonos  639/1000  th 
igen szavazatával,  361/1000  nem arányában) elfogadták, hogy a társasházra vonatkozó, műemléki hivatal 
kötelezésben, az udvar hátsó részén lévő épületrész bontási és helyreállítási munkáinak elvégzéséhez, az 
önkormányzat pályázaton kívül, életveszély elhárításra benyújtandó kérelemhez vállalják a bruttó 
beruházási költség  40  %-ának a tulajdoni hányad szerint rájuk eső önrész  2020.  augusztus 17-ig történő 
teljesítését. Az Önkormányzati tulajdonrészre eső összeg  7.412.583,-Ft.  Az Önkormányzat már 
intézkedett a célbefizetés teljesítéséről. 

Amennyiben a társasházi pályázaton nem jut pályázati forráshoz a társasház, vagy a benyújtott igény csak 
részben kerül megítélésre, az Önkormányzatra eső rész a társasház erre vonatkozó döntése alapján újabb 
célbefizetés címén a közös költség keret terhére megfizetésre kerül az Önkormányzat részéről. 

Ezek szükségesek ahhoz, hogy —  ha  a közös képviselő a tulajdonostársak negatív hozzáállása miatt anyagi 
forrás hiányában nem tudja a munkálatokat megrendelni és a társasház a hatóságtól büntetést kap —, az 
Önkormányzatot ne terhelje amiatt felelősség. 

Javasoljuk, hogy a fentiek alapján a Bizottság vegye tudomásul a meghozott közgyűlési döntéseket és 
azok anyagi igényeit, valamint, hogy a társasház közgyűlésén a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
— az Önkormányzat és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. között fennálló közszolgáltatási 
szerződésben foglalt felhatalmazás alapján, a tulajdonosi többség akaratával ellentétben, az 
Önkormányzat érdekeit figyelembe véve — a szükséges döntéseket meghozta az Önkormányzat 
képviseletében. Előzőeken túl járuljon hozzá, hogy a bontás miatt szükségessé váló alapító okirat 
módosítást az Önkormányzat képviseletében a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. szavazatával 
támogassa. 

H. A  beterjesztés indoka 

Az előterjesztés tárgyában bekövetkező tulajdon változás a Bizottság hatásköre. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

Az ingatlan műszaki állapota miatt piaci értéke nincs a felépítménynek, gazdaságos felújítása nem 
lehetséges.  A  bontási (és részleges helyreállítási, művezetés és műszaki ellenőri tevékenységgel) 
költségek tekintetében az elfogadott árajánlat  (29.000.715,-Ft.)  alapján a jelenlegi önkormányzati 
tulajdoni hányadra eső összeg rész, legfeljebb  18.531.457,- Ft,  ebből  7.412.583,- Ft.  a pályázati önrész, 
amit célbefizetéssel teljesítenünk, (a magántulajdonosokra eső rész  10.469.258,- Ft,  amelyből  4.187.703,-
Ft.  pályázati önrész ) aminek a fedezete a  11602  címen az Önkormányzat  2020.  évi költségvetésében 
rendelkezésre  all. 

IV. Jogszabályi környezet 

Az Önkormányzat és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. között  2015.  június  17.  napján létrejött 
Közszolgáltatási Keretszerződés  1.  számú melléklete,  2.1.1  pont francia felsorolás  1.  bekezdés: 

A  társasházi közgyű léseken tudomására jutott, az önkormányzati tulajdont érintő jelentős problémákról, 
műszaki és egyéb állapot változásokról tájékoztatja az Önkormányzatot. 

BFKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya BP/2604/00222-7/2020. ügyiratszámú határozat. 
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JÓVÁHAGYTA: 

CZUKKERNÉ  DR.  PINTÉR ERZSÉBET ERES GÁBOR 

JEGYZŐ A  TULAJDOJÓSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS 
KÖZTERÜLE -HASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

JOGI KONTROLL' 
1 

BETERJESZ ÉSRE ALKALMAS, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS: tOEC 4‘‘'-' 
(Lei,  

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fentiekkel kapcsolatos tudomásulvételt, illetve a 
szükséges intézkedést meghozni szíveskedjen. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi, 
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága /2020.  (IX.10.) számú határozata 

a  Budapest  VIII. kerület, Gyulai Pál utca  8.  szám alatti hrsz  36453/0/A  társasház a károsodott 
melléképületére vonatkozó a veszélyhelyzet elhárításra irányuló kötelezettség teljesítésére 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 

1.) tudomásul veszi a  Budapest  VIII. kerület, Gyulai Pál utca  8.  szám alatti, földszinti,  36453/0/A/4 
hrsz.-ú,  276 m2  alapterületű műhely — a BP/2604/00222-7/2020. ügyiratszámú határozat alapján 
kötelezett — bontásáról szóló tájékoztatót, és a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzatra eső kötelezettségeket. 

2.) tudomásul veszi, hogy a  Budapest  VIII. kerület, Gyulai Pál utca  8.  szám alatti, földszinti, 
36453/0/A/4  lusz.-ú,  276 m2  részleges elbontása miatt a társasház tulajdont alapító okirat módosításra 
kerül, egyúttal felkéri a  Budapest  Józsefvárosi Örikonnányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.-t a társasház vonatkozó közgyűlésén az Önkormányzat nevében az alapító 
okirat módosításával kapcsolatos döntést igen szavazatával támogassa. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgató 
Határidő:  1.)  a társasház közgyűlési határozatában foglaltak szerinti,  2.)  a társasház közgyűlésének napja 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel 
módjára: a honlapon. 

Budapest, 2020.  augusztus  31. 
,j19 A exit_ 

Nováczki Eleonóra 
vagyongazdálkodási igazgató 
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JEGYZ Ő KÖNYVITTL,-(141-/ 

Készült:  2019.12.16-án 17:00  óra 

Közgyűlés helye: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn-  1082 Budapest,  Baross  u. 84. 

Jelen vannak: tulajdonosok  a  mellékelt jelenléti  iv  szerint 

Druzsbovszky  Eva Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  THK Iroda 
Szerényi-Nánási Emőke Józsefvárosi Gazdálkodási Kp Zrt. Ütik. Tulajdonosi Képv. Iroda 

Tárgy: Gyulai Pál  u. 8.  számú társasház rendkívüli közgyűlése. 

Napirendi pontok: 
1.) Közgyű lési tisztségviselők megválasztása, határozathozatal 
2.) Tájékoztatás a melléképülettel kapcsolatos problémákról és 

a társasház anyagi helyzetéről 
3.) A  Társasház műemléki melléképületre vonatkozó építészeti értékleltár és 

bontási tervek ajánlatainak elfogadása — határozathozatal 

A  megjelentek tulajdoni hányada  1000/1000,  így a rendkívüli közgyűlés határozatképes. 

I.) Közgyűlési tisztségviselők megválasztása. 
Druzsbovszky Éva köszönti a megjelent tulajdonosokat, majd bemutatja, Szerényi-Nánási Emőke, aki 
az önkormányzati tulajdoni hányadot képviseli. 

Druzsbovszky  Eva  javaslatot tesz a közgyűlési tisztségviselők személyére, és felkéri a tulajdonosokat 
a határozathozatalra. 

1./2019.12.16  sz. határozat 
A  közgyűlés  1000/1000  tulajdoni hányad egyhangú igen szavazattal az alábbi személyeket 
választja meg közgyűlési tisztségviselőknek: 

Levezető elnök Jegyzőkönyvvezető: Druzsbovszky  Eva 
Jegyzőkönyv hitelesítők: Szerényi-Nánási Emőke és Berkes  Gabor 

2  Tá'ékoztatás a melleké ülettel kapcsolatos problémákról és a társasház  an  a  i  helyzetéről 
Levezető elnök tájékoztatja a tulajdonosokat a melléképülettel kapcsolatos fejleményekről: 

A  Műemlékhivatal felé  2019.12.02-án  le  let  adva egy állapotfelmérés a \UNA  BAU  Kft részéről, 
melyben intézkedési előírások szerepelnek, többek között, hogy a hátsó épület tartószerkezeti 
szempontból veszélyes állapotú, ezért a melléképület használatát azonnal meg kell szüntetni. 
Az önkormányzat tulajdonában álló hátsó épület rész bérlője, a Színház és Filmművészeti Egyetem 
elektronikus levélben fel lett szólítva az épületrész kiürítésére, ami a mai napig még nem történt meg. 

A  melléképület vonalában azonnali hatállyal parkolni is közlekedni nem szabad a fennálló 
balesetveszély miatt (a közös képviselet kordonszalaggal elkerítette ezen szakaszt). 
Az állapotfelmérés azonnali hatállyal megtiltotta a tűzfaltól S m-es sávban a szomszédos 
telkeken lévő parkolók használatát — amit a közös képviselet az érintettek tudomására hozott (az 
állapotfelmérést megküldte a Szt. Rókus Kórház és a Gyulai Pál  u. 10.  sz. társasház részére) és 
figyelmeztető kordonszalagot húzott 
A  közgyű lés időtartama alatt a Színház és Filminuvészeti Egyetemmel a közös képviselet felvette a 
kapcsolatot, Benyák  Mihaly  gondnokság vezetővel és  Kovacs  Levente főmérnökkel, akik tájékoztatva 
lettek a  2020.  január  06-i  értékleltár megkezdésének időpontjáról. 

A  Miiemlékhivatal, tekintettel  an-a,  bogy  az épület műemléki védettség alatt  all,  bontási 
tervdokumentációt kér. Ennek előfeltétele egy műemléki értékleltár felvétele.  A  leltár függvénye 
minden további lépés,  bogy  az épületrészt csak bontani ken, vagy bontani  es  deponálni kell, vagy 
bontani és újraépíteni kell. 
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Remélhetőleg menet közben nem köteleznek minket dúcolásra, megerősítésre». 

A  bontási kis  kb. 25  millió forint körül várható. 
Az esetleges helyreállítási költséget egyelőre nem lehet tudni. 
Az értékleltár és a bontási terv árajánlata bruttó  1.358.900.- Ft 
A  társasház havi kiadása  kb. 185.000.- Ft 

A  társasháznak jelenleg az alábbi pénzeszközök állnak rendelkezésére: 

Üzemeltetési számlán 527.583.- Ft 
Lekötve 2.700.000.- Ft 

Összesen: 3.227.583.- Ft 

t+ LTP (ami még nem járt le!)  734.349.-1 

Tulajdonosi kintlévőség  es  kifizetetlen számlák nincsenek, a gázhálózat felújításának kamatmentes 
hitelét még fizetjük. 

A  tulajdonosok a tájékoztatás után az alábbi határozatot hozzák: 

A  tulajdonosok a tájékoztatást tudomásul vették, határozat nem született. 

3.) A  Társasház műemléki melléképületre vonatkozó építészeti értékleltár és bontási tervek 
ajánlatainak elfogadása — határozathozatal 
A  Társasház egészére, mint műemléki épületre vonatkozó építészeti értékleltár és a hátsó épületrész 
bontási tervének elkészítésére az alábbi árajánlat érkezett be: 

WENA  BAU  Kft. értékleltár készítése bruttó  736.600 Ft 
bontási tervdokumentáció bruttó  622.300  Fi 

A  tulajdonosok a problémát átbeszélték  es  az alábbi döntést hozták: 

2./2019.12.16  sz. határozat 
A  közgyűlés  1000/1000  tulajdoni hányad egyhangú igen szavazattal elfogadja  a  WENA  BAU  Kft. 
árajánlatait (építészeti értékleltár készítése az egész épületről bruttó  736.600.- Ft,  és bontási 
tervdokumentáció készítése (árazatlan költségvetés készítése és tervezői művezetés bruttó 
622.300.- Ft)  összesen bruttó  1.358.900.- Ft  összegben. Egyben felkéri  a  közös képviseletet  a 
megbízási szerződés megkötésére és  a  munka mielőbbi elvégeztetésére. 

Egyéb kérdés nem lévén Druzsbovszky  Eva  megköszöni a tulajdonosok megjelenését, és a közgyű lést 
18:40  órakor bezárja. 

Druzsbovszky Elva 
levezető elnök és jegyzőkönyvvezető 

S ere yi-Nánási Emőke 
hitelesítő 

Berkes  Gabor 
hitelesítö 
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Jelenléti ív 1.  oldal 

2019.12.16 

Társasház:  1085 BUDAPEST,  VIII. GYULAI  P. U. 8 

Költséghely: Mind 

Hsz. Em. Ajtó  ley V.6.  Tul.h. Ter. 

8. 1. 2 V  36 32,26 

Meghatalmazott neve:  

8. 1. 1/A V  101 

Meghatalmazott neve:  

8.  FSZ  1 38 34,19 

Meghatalmazon neve:  

8.  FSZ 2 11111.11111.111111111111111 

Meghatahnazon neve:  

8. PIN 3  ÖNKORMÁNYZAT V  63 

Meghatahuazott neve:  

8. PIN 1  ÖNKORMÁNYZAT  - Szinmüvesze 124 112,31  

Meghatalinazon neve:  

8. PIN 2  ÖNKORMÁNYZAT / 32 29 

Meghatalmazott neve:  

8.  MII1H 4  ÖNKORMÁNYZAT/Színház V  304 276 

Meghatalmazott neve:  

8.  FSZ 5  ÖNKORMÁNYZAT/Színház V  116 105,3 

Meghatalmazott neve:  

8. 1. 2/A la (10.  V  130 1)7,57 

Meghatahnazott neve;  

Összesen: 1000 906,83 

     

     

     

     

     

egartaitte 

56 50,96 IIIn  

57,15  
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JEGYZŐKÖNYV 

Készült:  2020.07.09-én  17:00  óra 

Közgyűlés helye:  Budapest  VIII. ker. Gyulai  P.  II.  8.  Társasház udvara. 

Jelen vannak: tulajdonosok a mellékelt jelenteti ív szerint 

Druzsbovszky Éva Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. THK Iroda 
Geszti Emőke Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. THK Iroda 
Kiszel Ernő Józsefvárosi Gazdálkodási Kp Zr!. Önkonn. Tulajdonosi Képv. Iroda 

Tárgy: Gyulai Pál  u. 8.  számú társasház beszámoló közgyűlése. 

Napirendi pontok: 
1.) Közgyűlési tisztségviselők megválasztása, határozathozatal 
2.) 2019.  évi beszámoló elfogadása, határozathozatal 
3.) 2020.  évi költségterv, és közös költség elfogadása, határozathozatal 
4.) Társasházzal kapcsolatos felújítások megbeszélése (filiggöfolyosó) határozathozatal. 
5.) Udvari épületrész bontási és helyreállítási munkákról tájékoztató, valamint a 

beérkezett árajánlatok elfogadása határozathozatallal. 
6.) Alapító Okirat módosítás 

A  megjelentek tulajdoni hányada  1000/1000,  így a beszámoló közgyűlés határozatképes. 

1.) Közgyűlési tisztsegyiselök megválasztása. 
Druzsbovszky Éva köszönti a megjelent tulajdonosokat, majd bemutatja, Kiszel Ernőt, aki az 
önkonnányzati tulajdont képviseli, valamint Geszti Emőkét aki a társasház könyvelését végzi. 

Druzsbovszky Éva javaslatot tesz a közgyűlési tisztségviselők személyére, és felkéri a 
tulajdonosokat a határozathozatalra. 

1./2020.07.09  sz. határozat 
A  közgyűlés  1000/1000  tulajdoni hányad egyhangú igen szavazattal az alábbi 
személyeket választja meg közgyűlési tisztségviselőknek: 

Levezető elnök: Druzsbovszky  Eva 
Jegyzőkönyvvezető: Geszti Emőke 
Jegyzőkönyv bitelesítők: Berkes  Gabor  és Kiszel Ernő 

2.) 2019  évi beszámoló elfogadása.  
Levezető elnök elmon4ja, hogy minden tulajdonos megkapta a  2020.  évi háromoszlopos 
költségtervet, mely tartalmazza  2019.  évi pénzügyi elszámolást. 
A  víz-csatorna díjra kevesebbet költött a társasház. tulajdonosnak lejárt 
vízórája az elmúlt időszakban rendezésre került. 
A  társasház túl van a részleges gazhálózat felújításon. 
A  tavalyi évet  3.699.193-  Ft-os pénzügyi eredménnyel zárta. 
Tulajdonosi kintlévőség a mai napon  3.535.- Ft. 

A  tulajdonosok a tájékoztatás után az alábbi határozatot hozzák: 





2./2020.07.09  sz. határozat 
A  tulajdonosok  1000/1000  tulajdoni hányad egyhangú igen szavazattal a  2019.  évi 
beszámolót elfogadják, és a közös képviselet ügykezelői tevékenységét jóváhagyják. 

3.) 2020.  évi költségterv is közös költség megszavazása.  
A  levezető elnök elmondja, hogy a közüzemi díjak az előző  iv  fogyasztása alapján, és a 
rezsicsökkentés figyelembevételével lettek kikalkulálva. 

A  pályázati hitel visszafizetése  2020.10.  hóig esedékes. 

Druzsbovszky Éva tételesen ismerteti  a 2020.  évi költségtervet, és javaslatot tesz az alábbi 
változásokra  2020.  08.01.-vel: 

- közös költség vízórával rendelkezők részére  (1.-Ft  csökkenés) 92.-  Ft/thilio 
- közös költség vízóra nélküliek részére  (7.-Ft  emeléssel) 120.-  Ft/th/hó 
- felújitási alap változatlanul: 40.-  Ft/th/hó 

célbefizetés I  08,-Ft/ht/hó 
- közös képviseleti díj (nettó  100.-Ft/hó emelkedés) 1.900.-  Et/alb/há-l-ÁFA 
- ügyviteli díj  (netto  1.000.-Ft/év emelkedés) 23.000.-  Ft+ÁFAiev 
A  takaritást  a  tulajdonosok megoldják saját hatáskörben. 

3./2020.07.09  sz. határozat 
A  közgyűlés  1000/1000  tulajdoni hányad egyhangú igen szavazattal elfogadja a  2020.  évi 
költségtervet, a közös költség  2020. 08.  01.-től az alábbiak szerint alakul: 

közös költség vízórával rendelkezők részére  (1.-Ft  csökkenés) 92.-  Ft/th/hó 
Szavazat:  1000/1000  igen szavazat 

közös költség vízóra nélküliek részére  (7.-Ft  emeléssel 120.-  Ft/th/hó 
Szavazat:  56/1000  nem ( ) ,  944/1000  igen 

- feltijitási alap változatlanul: 40.-  Ft/th/hó 
Szavazat:  1000/1000  igen 

- célbefizetés 
Szavazat:  1000/1000  elnapolás 

- közös képviseleti díj (nettó  100.-Ft/hó emelkedés) 
Szavazat:  1000/1000  igen 

- ügyviteli díj (nettó  1.000.-Ft/év emelkedés) 
Szavazat:  1000/1000  igen 

4.)  Társasházzal kapcsolatos felújítások megbeszélése (függiifolvoso) határozathozatal 
Levezető elnök elmondja,  hog)  a Társasház a függőfolyosó felújítását tervezte az idei évre. 
Sajnos jelen pillanatban az Önkonnányzatnál  nines  pályázati lehetőség. 
Szerencsére a függőfolyosó még  nines  olyan állapotban, ami sürgős felújítást igényelne. Ezért 
érdemes lenne a felújítást egy későbbi időpontra halasztani. 

4./2020.07.09.  sz. határozat 
A  közgyű lés  1000/1000  tulajdoni hányad egyhangú szavazattal a függőfolyosó felújítását 
egy későbbi időpontra halasztja, esetleges pályázat kiirúsától teszi majd a jövőben 
függővé a munkálatokat. 

108,-Ft/ht/hó 

1.900.- Ft/al b/hó+it FA 

23.000.- Ft+ÁFA/év 
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5.)  Udvari épületrész bontási és helyreállítási munkákról tájékoztató, valamint a beérkezett 
árajánlatok elfogadása határozathozatallal.  

Levezető elnök kéri a közgyűlést, hot,  ebben a napirend/pontban az ügy finnossága  Watt 
hangfelvételt készithessen. 

A  közgyűlés a hangfelvétel készítését egyhangúan jóváhagyja. 

Udvari épületrész bontási és helyreállítási munkáira az alábbi árajánlatok érkeztek  be,  mely 
munkálatok készre jelentését  a  Műemléki Hivatal kötelezése szerint legkésőbb  2020.10.12-
ig  el  kell készíteni! 

ÉPKAR  Zn. bruttó  37.869.665.- Ft 
Házfelújító Kft. bruttó  49.628.887.- Ft 
Kállai  Bau  MI. bruttó  30.226.000.- Ft 

Kiszel Ernő - az Önkormányzat képviseletétől kéri a közös képviselőt hogy ezeket az 
árajánlatokat  e-mail  útján juttassa el számára. 
Druzsbovszky Éva - megküldi, minden tulajdonos részére az árajánlatokat. 

Ezen összegek jócskán meghaladják a Társasház anyagi forrásait. 
A  Társasház  3.729.293,- Ft  összeggel zárta a  2019  évet. Jelen pillanatban az üzemeltetési 
számlán  881.206,- Ft  a lekötött betétünk  1.000.000,- Ft  és az  LW  számlán  985.299,- Ft  van. 
Összesen  2.866.505,-  Ft-tal rendelkezik. Ebből  2020.10.31 -ig havi  28.604.- Fl  a gázhálózat 
felújítására kell pályázati hitelt visszafizetni. 

Az LTP -  2018.10.  hótól - összesen  4  évig fizeti a társasház.  A 4.  év után  1.927.200,- Ft 
megtakarítással rendelkezik a Társasház. Erre hitelfelvétel lehetséges, amely ezt az összeget 
megduplázza, ez  3.855.000.- Ft  lesz, melyhez  2022  évben férhető hozzá. 

Levezető elnök elmondja, hogy jelenleg egyedüli az OTP-től lehet a Társasház részére  hitch 
igényelni. Levelezéseket folytatott ez ügyben, azt a felvilágosítást kapta, hogy  15-20  eves 
futamidőre  9,5  millió forintot tud biztosítani hitel címén a bank. 

Társasházi bankszámla 881.206.- Ft 
Lekötve 1.000.000.- Ft 
LTP hitellel 3.855.000.- Ft 
OTP hitel 9.500.000.- Ft 
Összesen: 15.236.206.- Ft 

lla minden hitellehetőséget ki is használnának, még akkor is kevés az anyagi forrás a 
beérkezett árajánlatokhoz képest. 

Druzsbovszky Éva elmondja, hogy ebben a munkában a veszélyes hulladék bontása, 
elszállítása és ennek le papírozása a legnehezebb feladat. Sokan azért tartották vissza az 
árajánlataikat, mert sajnos kevés cég van, aki ezzel is foglalkozik, és elvállalja ennek 
procedúráit. Ezek a cégek — melyektől árajánlat érkezett mar dolgoztak műemlékvédelmi 
bontásban, elszállításban. Ezeket a dokumentációkat a Műemlékhivatal bekéri.  A  bontás 
statikai művezetéssel történik. 

elmondja, hogy országosan csak  3  cég végezheti el ezt a bontást. 

Levezető elnök elmondja, hogy a bontási és helyreállítási kötelezettség fedezetét  kb. 40  millió 
Ft-ot nem egyszerű összegyűjteni a tulajdonosoknak. Jelen pillanatban az Önkormányzatnak 
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pályázati lehetősége nincs. Az OTP hitelfelvétele illetve az LTP összege sem elég. Akkor is 
hiányzik  kb. 20  millió. 

111.11111a  elmondja, hogy véleménye szerint, mivel az Önkormányzat a nagyobb 
tulajdoni hányad ezért a hiányzó  kb. 20  millió Ft-ot neki kéne fizetnie. 

Druzsbovszky Éva elmondja,  ha  tulajdoni hányadra számolva  40  millió  Ft  esetén az alábbi 
költségekkel lehetne számolni: 

36 

101 

38 

32,3 

92,1 

34,2 

1 

4 

1 

440 

040 

520 

000 Ft 

000 Ft 
000 Ft 

    

56 51 2 240 000 Ft 

    

124 112 4 960 000 Ft 

    

63 57,2 2 520 000 Ft 

    

32 29 1 280 000  Fi 

    

304 276 12 160 000 F1 

    

116 105 4 640 000 Ft 2 5 56 0 0 0 0 Ft 
130 118 5 200 000 Ft 

    

1. 
1. 
F  SZ 
F S Z 
PIN 
P IN 
PIN 
MÜH 
FS Z 
1. 

✓ 2 
1/A 

2 

✓ 3 

• 2 
✓ 4 
• 5 

2IA 

ÖNKORMÁNYZAT 
ÖNKORMÁNYZAT 
ÖNKORMÁNYZAT 
ÖNKORMÁNYZAT 
ÖNKORMÁNYZAT 

   

Összesen 40.000.000.- Ft 

Az Önkormányzat részéről a  40  millióból tulajdoni hányad szerint  25,56  mink')  Ft  jutna, 
fennmaradó összeg pedig a magán tulajdonosokat terhelné tulajdoni hányaduk alapján. 

- elmondja, hogy ez egy szűk számítás, sajnos nem lesz ez ennyire egyszerű. 
Az Onkonnányzat, aki a társasház azt a részét birtokolja, felelősséggel tartozik annak 
állagmegóvásáért, valamint jelen esetben közös tulajdon vesztés is fennáll, hiszen a műhely 
közös tulajdonban lévő padlástere a pallók kiszedésével konkrétan eltűnt. 

Druzsbovszky Éva - ismerteti a Műemlékhivatal határozatát.  A  Hivatal a Társasház egészét 
szólította fel és nem azt a tulajdonos akinek a tulajdonában van ez a raktárépület, tehát 
egyetemlegesen kell helytállni. 

elmondja, hogy ezt a problémát a magántulajdonosok már több evvel 
ezelőtt jelezték az Onkormányzat  fete. 

Kiszel Ernő - elmondja, hogy a jelenlegi közgyűlés keretein belül nem tudja a tulajdoni 
hányadtól eltérő kötelezettséget felvállalni.  A  Műemlék Hivatal által előírt határidőt pedig 
mindenképpen figyelembe kell venni, be kell tartani, mert  ha  nem, megbüntetik a társasházat. 

Druzsbovszky Éva elmondja, mivel az Önkormányzat a többségi tulajdonos ezért döntést a 
kötelezettség az ő részükről történő teljes lelvállalásáról (a tulajdoni hányadtól függetlenül) 
nem hozhat jelenleg a közgyűlés. 
Fel kell, kérjék a magántulajdonosok az Önkormányzat megielelö döntési szervezeteit 
pénzügyi és jogi döntések meghozatalára. a határidő figyelembe vételével. 
Elmondja,  bogy  a Vagyongazdálkodási igazgató felé történtek már e-mailváltások az ügyel 
kapcsolatban. Felmerült több lehetőség, amelyre határozott választ azonban még nem kapott. 
Hátráltatta az ügyet a karantén, és a jelenlegi a szabadságolások. 

Levezető elnök felkéri a tulajdonosokat, hogy nyilatkozzanak, tudják-e vállalni egy  kb. 40 
milliós beruházás tulajdoni hányaduk szerint rájuk eső rész befizetéset. 
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Levezető elnök felkéri a tulajdonosokat, hogy nyilatkozzanak, tudják-e vállalni egy  kb. 40 
milliós beruházás tulajdoni hányaduk szerint rájuk eső rész befizetését. 

111111101.1111*  elmondja, hogy amióta közös képviselet van és tulajdonosok vagyunk, 
minden közgyűlésen elhangzott, hogy a hátsó épülettel kellene kezdeni valamit. Ezen jelzések 
jegyzőkönyvbe kerültek, az önkormányzat képviselője minden egyes alkalommal nemleges 
választ adott. Tehát tudtak a problémáról.  Anno  meg lehetet volna ezt oldani helyreállítással 
és nem fajult volna el idáig ez a dolog. Mivel nem a magántulajdonosok hibája, ezért nem ért 
egyet azzal,  bogy  a tulajdonosoknak ebbe anyagilag be kellene szállniuk.  Kb. 3  évig  2006-tál 
le volt zárva az udvar hátsó része, oda senkinek nem volt bejárása, mivel a Színművészeti 
Főiskola  her-cite  a területet az önkormányzattól. 

- elmondja,  bogy  a lezárás miatt nem volt ellenőrizhető a közös társasházi 
tulajdon állaga sem. 

Igen, azóta folyamatosan jelezték,  bogy  problémák vannak a hátsó 
épülettel, erre az volt a válasz, hogy bedeszkázták az ablakokat. Semmi más nem történt. 

- ezért nem kíván, és nem tud ily  motion  anyagilag tulajdoni hányad alapján 
hozzájárulni a bontási  es  helyreállítási költségekhez. Mivel nem a kisebb tulajdoni hányadú 
tulajdonosok miatt alakult ki ez a helyzet, ez az Önkormányzat felelőssége. 

- nem kíván, és nem tud hozzájárulni tulajdoni hányada alapján 

111.11111.1111111111  - nem kíván, és nem tud hozzáárulni tulajdoni hányada alapján. 

- mivel a hátsó terület a Színház bérelte az Önkormányzattól, állandóan lezárt 
terület volt, a közös tulajdoni részt sem tudták megtekinteni a tulajdonosok, nem tudták 
bejárni, nem tudták megállapítani azokat a műszaki állapotát, amelyek tavaly feltárásra 
kerültek, mivel el volt zárva. 

- ugyanakkor az Önkormányzat a bejárások alkalmával sem derítették 
fel ezeket a problémákat mely tudomása szerint évenként kötelező. 

Druzsbovszky  Eva:  elmondja, hogy  Ö  is akkor értesült erről a problémáról, amikor a Gyulai 
Pál  u. 10.  sz. Társasház felőli tűzfalon (melynek szintén ő a közös képviselője) észrevettek • 
egy repedést, ennek alapján kért statikai szakvéleményt. Abban az időben a Színházi raktár 
annyira tele volt pakolva, hogy még a padlás födémszerkezete, a pallók is  Id  lettek véve, hogy 
elférjenek a díszletek.  Ebben  az állapotban szemrevételezni sem lehetett, mivel eltűnt 
padlástér, ami a Társasház osztatlan közös területe.  A  szóban  forgo  műhely statikai felmérése 
is csak a helység teljes kiürítése után volt lehetséges. Az Önkormányzat bérlője ezen 
helységet az elhangzottak alapján nem rendeltetés szerűen használta, annak átalakítását 
valószínűsíthetően nem kérelmezte. 
A  későbbiekben esetleg jogi segítséget is igénybe lehet venni az ügy tisztázására. 
A  pénzügyi bizottsági ülés valószínűleg szeptember magasságában várható. Erre az ülésre be 
kellene terjeszteni a meglévő dokumentumokat és anyagi támogatást kérni kellene. 

Kiszel Ernő - a kötelezés miatt mindenképp el kellene kezdeni a bontást és  warm  kérhetnénk 
a továbbiakra anyagi támogatást. 

Tulajdonosok -  de  ezt ki fogja finanszírozni a vállalkozónak? Addig nem lehet munkát 
elkezdeni, amíg  nines  meg rá a fedezet! 

Levezető elnök felkéri a tulajdonosokat a határozathozatalra. 
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5./2020.07.09.  sz határozat 
A  közgyűlés a hátsó udvari lebontására is helyreállításra szóló kötelezésre beérkezett 
árajánlatokkal kapcsolatban határozat nem hoz mivel a magántulajdonosok 

és nem tud, és nem kíván a 
bontási és helyreállítási költségekhez hozzájárulni. 

A  magántulajdonosok véleményük szerint ráhatásuk, rálátásunk a kialakult helyzetre 
nem volt, ezért őket felelősség nem terheli, a kialakult helyzet megoldásában sem 
kívánnak részt venni.  A  magántulajdonosoknak az a kérése, hogy ezt az anyagi 
kötelezettséget az Önkormányzat teljes egészében vállalja fel a Társasházban lévő 
tulajdoni hányadától függetlenül. 
Önkormányzat képviselője jelzi, hogy a teljes kötelezettség felvállalására  nines 
jogosultsága. 

A  magántulajdonosok kérik, hogy az Önkormányzat a bontási  es  helyreállítási 
kötelezettség anyagi vonzatát vállalja magára  es  erről tegyen nyilatkozatot legkésőbb 
2020.  július 30-ig, mivel a munkálatok készre jelentését a Műemléki Hivatal részére 
legkésőbb  2020.10.12-ig el kell végezni. 

6.)  Alapító Okirat módosítás 

Ezen napirendi pontba határozat nem születik. 

Egyéb kérdés  nein  levén Druzsbovszky Éva megköszöni  a  tulajdonosok megjelenését, és  a 
közgyűlést  18:30  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Druzsbovszky Éva Geszti Emőke 
levezető elnök jegyzőkönyvvezető 

Berkes Gábor Kiszel Ernő 
hiteles hő hitelesítő 
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Hsz. Em. Ajtó Név V.ó.  Tul.h. Ter. 

8. 1. 2 V 36 32,26 

Meghatalmazon neve -

    

8. 1. 1/A V 101 92,09 

Ivleghatalmazon neve:  

   

8. FSZ I 

 

38 34,19 

Meghatalmazon neve:  

   

8. FSZ 2 

 

56 50,96 

Meghatalmazon neve:  

   

8. PIN 1 ÖNKORMÁNYZAT 

 

124 112,31 

Meghatalmazott neve:  

   

8. PIN 3 ÖNKORMÁNYZAT V 63 57,15 

Meghatalmazott neve:  

   

8. PIN 2  ÖNKORMÁNYZAT /  Mae 

 

32 29 

Meghatalmazmi neve'  

   

8. Mll1-1 4 ÖNKORMÁNYZAT/Színház V 304 276 

Meghatalmazott neve:  

   

8. FSZ 5 ÖNKORMÁNYZAT/Színház V 116 105,3 

Meghatalmazott neve:  

   

8. 1. 2/A 1111111.11.111111011.1111.  (  1 O. V 130 117,57 

Meghatalmazoil neve:  

   

Összesen: 

 

1000 906,83 

láífás 

Jelenléti ív 1.  oldal 

2020.07.09 

Társasház:  1085 BUDAPEST,  VIII. GYULAI  P. U. 8 

Költséghely: Mind 





MEGHATALMAZÁS 

A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló  66/2012.  (XII.  13.)  önkormányzati rendelet  20.  §  (2) 
bekezdése  b)  pontja, valamint  51. es 52.  §-a, továbbá az Önkormányzat és társaságunk 
között létrejött Közszolgáltatási Keretszerzödés. ás annak  1.  sz. mellékletéül szolgáló, 
az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos 
vagyongazdálkodási-vagyonkezelési feladatok ellátásáról szóló Éves Közszolgáltatási 
Szerződés  2.11  pontja  b)  alpontja és  2.2.  pontja felhatalmazása alapján a  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló. a társasházak 
közgyűlésein az önkormányzati tulajdont illetően képviselőként eljárni jogosult 
gazdálkodó szervezet, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  (1084 Budapest, Or 
u. 8.)  igazgatósági elnökeként meghatalmazom: 

Kiszel Ernő 
(szem.ig.szám:1111111011) 

alatti lakost, a társaság dolgozóját, 
bogy  a 

Budapest  VIII. kerület, Gyulai Pál  u. 8.  számú Társasház  2020. Alias  9-én tartandó 
közgyűlésén részt vegyen, a  639/1000  tulajdoni hányad önkormányzati tulajdont 
képviselje, az önkormányzati tulajdon tekintetében szavazzon, és a szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye. 

jelen meghatalmazás a megjelölt társasház határozatképtelenség vagy egyéb ok 
miatti megismételt közgyű lésére is érvényes. 

Budapest, 2020.  július  6. 

Kovács Ottó 
igazgatósági elnök 

A  meghatalmazást elfogadom: 

Kiszel Ernő 

J62seiváios G.,2dator ZOE tratosay 

1(.)75t..1-OEVÁROS. 





JÓZSEFVÁROS! GAZDÁLKODÁSI KÖZPONT ZRT. 

NIEGHIVÓ 

társasházi közgyűlésre 
GYULA)  P. U. 8 

Tisztelt Tulajdonos: 

Tisztelettel meghívjuk Önt, vagy meghatalmazottját a  Budapest V111.  Gyulai  P. U. 8.  szám 
alatti Társasház tulajdonosainak BESZÁMOLÓ közgyűlésére, amelynek 

ldeipontia:  202(.  július 9-én  17:00  órakor 

Helyszíne:  Budapest  VIII. Gyulai  P.  is.  8. 

közgyűlés napirendi pontjai: 
1.) Közgyűlési tisztségviselők megválasztása, határozathozatal 
2. )  2019.  évi beszámoló elfogadása, határozathozatal 
3. )  2020.  évi költségterv és közös költség elfogadása, határozathozatal 
4. ) Társasházzal kapcsolatos felújítások megbeszélése (függőfolyosó), határozathozatal 
5. ) Udvari épületrész bontási és helyreállítási munkákról tájékoztató, valamint a 
beérkezett árajánlatok elfogadása határozathozatal. 
6. ) Alapító Okirat módosítás 

Tájékoztatjuk Önt, hogy a közgyűlés kizárólag a fenti napirendi pontokban jogosult 
határozatot hozni. 

A  közgyűlés határozatképességéhez a tulajdonostársak tulajdoni hányad szerinti több mint 
felének  (51%) j el enléte szükséges. 

A  2003.évi CXXX111:37§.1-3 pont alapján megismételt közgyűlés a jelenlevők tulajdoni 
hányadára tekintet nélkül határozatképes. (Ahol e törvény a tulajdonostársak tulajdoni hányada 
alapján számított meghatározott arányát követeli meg a határozat elfogadásához, ennek 
hiányában a kérdésben határozat nem hozható.) 

Ha  a fenti időpontra összehívott közgyűlés határozatképtelen, megismételt közgyűlést tartunk 
azonos napirendi pontokkal, amelynek 

időpontja:  2020.  július 9-én  16:45  órakor 
helyszíne: ugyanott 

Jelenlétére feltétlenül számítunk. 

Budapest, 2020.  június  29. 
' k(0 

Tisztelettel: 
Druzsbovszky Éva 

Társasházkezelő referens sk. 

TÁRSASHÁZKEZELŐ IRODA 
druzsbcyszkvelgjak.hc 

1082 Budapest,  Baross  u. 84.  Tel:  333-1116 
Adószám:  10857119-2-42  Cégjegyzékszám,  01-10-048457 
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JEGYZŐ KÖNYV 

Készült:  2020.07.29-én  16:00  óra 

Közgyűlés helye:  Budapest  VIII. ken Gyulai  P. u. 8.  Társasház udvara. 

Jelen vannak: tulajdonosok a mellékelt jelenléti ív szerint 

Druzsbovszky Éva Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. THK Iroda 
Szerényi-Nánási Emőke Józsefvárosi Gazdálkodási  Kp  Zrt. Önk. Tulajdonosi Képv. Iroda 

Tárgy: Gyulai  Pal u. 8.  számú társasház rendkivüli közgyűlése. 

Napirendi pontok: 
1.) Közgyűlési tisztségviselők megválasztása, határozathozatal 
2.) Az Alapító Okiratban  4.  sz. albetét bontási és helyreállítási kötelezettségére 

beérkezett árajánlatok átbeszélése, árajánlat elfogadása - határozathozatal 
3.) Tájékoztatás a Józsefvárosi Önkormányzat pályázaton kívüli életveszély elhárítása 

érdekében pályázati rendszeren kívüli támogatási kérelem benyújtásának 
lehetőségéről - határozathozatal 

4.) Pályázati önrész előteremtésének megbeszélése - határozathozatal 

A  megjelentek tulajdoni hányada  1000/1000,  így a beszámoló közgyűlés határozatképes. 

1.)Közgyűlési tisztségviselők megválasztása. 
Druzsbovszky Éva köszönti a megjelent tulajdonosokat, majd bemutatja, Szerényi-Nánási 
Emőkét, aki az önkormányzati tulajdont képviseli. 

Druzsbovszky Éva javaslatot tesz a közgyűlési tisztségviselők személyére, és felkéri a 
tulajdonosokat a határozathozatalra. 

1./2020.07.09  sz. határozat 
A  közgyűlés  1000/1000  tulajdoni hányad egyhangú igen szavazattal az alábbi 
személyeket választja meg közgyűlési tisztségviselőknek: 
Levezető elnök és jegyzőkönyvvezető: Druzsbovszky Éva 
Jegyzőkönyv hitelesitők: Szerényi-Nánási Emőkét és Berkes  Gabor 

2.) Az Alapító Okiratban  4.  sz. albetet bontási és helyreállítási kötelezettségee beérkezett 
árajánlatok átbeszélése. árajánlat elfogadása - határozathozatal 
Levezető elnök felkéri az Önkormányzati Tulajdonosi Iroda képviselőjét, hogy a 
5.12020.07.09.  sz. határozatban megfogalmazott kérésre válaszolva nyilatkozzon az 
Önkormányzat álláspontjáról, miszerint; 

5.2020.07.09.  sz. határozatban 
A  küzgrülé.s a hátsó udvari lebontására és heliretillitayra SZÓh5 kwelezésre beérkezett 
frajánhaokkal kapcsolatban határozat nem hoz, mivel a magámulajdonosok 

17CD1 17C171  kíván 
hely 11/aási koltségekhez hozzájárulni. 

A  magámulajdonosok véleményük szerint ráhatásuk rálátásunk a kialakult helyzetre nem 
volt, ezért Őket lidelds.ség nem terheli, a kialakult helyzet megoldásában sem kívánnak részt 
venni.  A  magámulajdonosoknak az a kérése,  bogy  ezt az anyagi kötelezeltséget űz 
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Önkormányzat teljes egészében vállalja jel a Társasházban lévő tulajdoni hányadától 
függetlenül. 
Önkormányzat képviselője jelzi, hogy a teljes kötelezettség felvállalására nincs jogosultsága. 

A  magántulajdonosok kérik, hogy  at  Önkormányzat a bontási és helyreállítási kötelezettség 
anyagi vonzatät magára és erről tegyen nyilatkozatot legkésőbb  2020.  július 30-ig, 
mivel a munkálatok készre jelentését a Műemléki Hivatal részére legkésőbb  2020.10.124g  el 
kell végezni. 

Szerényi-Nánási Emőke válaszában elmondja, hogy az Önkormányzat csak a  639/1000 

tulajdoni hányadára vonatkozó közelegettséget áll módjában felvállalni és teljesíteni. 

1110.1111111111.  elmondja, hogy a tulajdonosok  20  éve folyamatosan minden évben 
jelezték az önkormányzatnak, hogy a hátsó épületrésszel gond van.  A  magántulajdonosoknak 
sem joguk, sem lehetőségük nem volt az épülettel kapcsolatosan lépni. Az, hogy ilyen 
állapotba került a hátsó raktárépület csak is az önkormányzatnak — mint tulajdonosnak — a 
hibája.  A  területre bejárási lehetőség sem volt,  10  éve még a hátsó udvarrész kerítéssel volt 
elkerítve, nem engedték be a lakókat a közös területre — a bealapításra került padlásrészre — 
ami időközben a bérlők által elbontásra került, ilL ami a jelenleg fennálló probléma oka, 
hiszen a falszerkezet valószínűsíthető emiatt kezdett instabillá válni. 

Druzsbovszky  Eva  felhívja a tulajdonosok figyelmét, hogy a  Budapest  Főváros 
Kormányhivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya által kiadott kötelezést a 
Társasház egész közösségére vonatkoztatva adta ki, és a kötelezésben meghatározott 
időponthoz függetlenül a tulajdonosok felelösségvállalási szándékától - ragaszkodni fog. 

elmondja. hogy a Társasház bealapításakor az első lakó rész  „A",  a hátsó műhely 
rész  „B"  épületként volt megjelölve, amihez a magántulajdonosoknak semmi közük nem volt. 

Szerényi-Námisi Emőke elmondja, hogy a telek, a falak, födém stb. az alapító okirat szerint 
közös tulajdont képeznek. 

elmondja, hogy amennyiben valakinek az osztatlan közös területen van 
ingatlana. ahhoz a közös tulajdont képező telken kívül senkinek semmi köze  sines. „A"  és 
„B"  épületről beszélünk — a telek közös,  de  a telken lévő épület tulajdoni hányada teljes 
mértékben az Önkormányzaté. 

Druzsbovszky  Eva  elmondja, hogy a Földhivatalhoz beadott Alapító Okirat nem ezt 
tartalmazza. 

szerint akkor nem jól lett bealapítva az ingatlan. 

Illaelmondja, hogy a tulajdonosok az önkormányzat által bérelt épületek bérleti 
díjból nem is részesülnek. 

Szerényi-Namisi Emőke elmondia, hogy az Önkormányzat a ráeső tulajdini hányad 
arányában fizeti a közös költségct és a felújítási alapot, ami alapján a magántulajdonosi 
lakások gázhálózat felújítása, a bejárati kapu felújítása, a kéményseprő járda felújítása 
megtörtént. 
Amikor a tulajdonosok megvásárolták a lakásaikat akkor, az előtt kellett volna az Alapító 
Okirat rájuk vonatkozó kérdéseit felvetni. 
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elmondja, hogy a magántulajdon rendben tartása a tulajdonos kötelessége, 
amit az Onkormányzat  30  éven keresztül nem tett meg, ezért tartunk most ott, hogy le kell 
bontani az önkormányzat tulajdonában álló épületrészt. 
Ok-okozati összefuggés van az önkormányzat magatartása  es  a kialakult helyzet között. Ezért 
nem szeretnének a magántulajdonosok anyagilag hozzájárulni a bontási és helyreállítási 
munkálatokhoz, mert a tulajdonosoknak nem volt semmilyen ráhatásuk arra,  bogy  ennek az 
épületrésznek az állaga megóvásra-, javításra kerüljön, egyáltalán nem is tudtunk róla hogy 
ott mi van.  A  társasháznak ott egy közös tulajdonú padlástere is van a sokat emlegetett 
Alapító Okirat szerint, ami nyomtalanul eltűnt. Gyakorlatilag a közös területet a tulajdonos 
(annak bérlője) megsemmisítette. 

Statikailag a foclém megbontása az épületet megroggyantotta. 

— Az egész veszélyhelyzet azért alakult ki, mert a fddem eltűnt az épületből, 
ami által megmozdultak a falak, ezt a statikus is leírta szakvéleményében. Vagyis az 
épületrész használatából ered a jelenlegi probléma, ami most bontási kötelezettséget idézett 
elő. 

elmondja — hogy mielőtt megvásárolták az ingatlanjaikat, az 
önkormányzattól évente jöttek ki ellenőrizni, hogy rendeltetésszerűen használják-e a 
lakásokat Nem érti, hogy a hátsó épületrészt miért nem ellenőrizték ugyanígy! Szerinte a 
kialakult helyzet mindenképpen az önkormányzat hibája. 

111111Sar- ismét elmondja,  bogy  problémákat minden évben jelezték a 
tulajdonosok az önkormányzat felé. Ez minden jegyzőkönyvben szerepel. 

Druzsbovszky Éva — ismét elmondja, hogy megérti a tulajdonosok álláspontját,  de  attól még 
a bontási és helyreállítási munkákat a Társasházra vonatkoztatva  2020.10.12-ig el kell 
végezni, különben a Műemlékhivatal büntetéseket fog kiszabni. 

akkor a büntetéseket polgári peres úton ráterheljük az Önkormányzatra. 

— szerint ez az ügy a Bíróságon fog kikötni.  Ha  a felelősségeket kezdjük el 
boncolgatni, akkor itt több mindenki fog helytállni. 

— még a Műemlék felügyelet is, mivel ok sem ellenőrizték az épületet. 

Szerényi-Nämisi Emőke -- Jelenleg előre kell lépni, döntést kell hozni, melyik árajánlatot 
fogadják el a tulajdonosok. 

Az udvar hátsó részén levő épületrész bontási és helyreállítási munkaira az alábbi árajánlatok 
érkeztek be: 

ÉPKAR Zrt, bruttó  37.869.665.- Ft 
Házfelújító  KR. bruttó  49.628.887.- Ft 
Kállai  Bau  Kit bruttó  30.226.000.- Ft  — csak bontás! 
Szent Család Kft. bruttó  28.000,000.- Ft 

Bontási munkák tervezői művezetése  WE-NA Ban KR bruttó  63.500.- Ft 
Bontási munkák műszaki ellenőrzése  WE-NA  Bau  KR brittle) 190.500.- Ft 

A  tulajdonosok az alábbi határozatot hozzák: 
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2./2020.07.09  sz. határozat 
A  tulajdonosok  639/1000  tulajdoni hányad igen,  231/1000  th  new  és  130/1000  th 
tartózkodással az alábbi határozatokat hozza: 

• Az Alapító Okiratban  4.  sz. jelölt albetét bontási és helyreállítási kötelezettségére 
beérkezett árajánlatok közül a Szent Család Kft. bruttó  28.746.715.-  Ft-os 
árajánlatát fogadja el. 

e Bontási munkák tervezői művezetésére  WE-NA  Bau  Kft bruttó  63.500.-  Ft-os 
ás-ajánlatát fogadják  el. 

• Bontási munkák műszaki ellenőrzésére  WE-NA  Bau  Kft bruttó  190.500.-  Ft-os 
árajánlatát fogadják  el. 

D  Tájékoztatás a Józsefvárosi Önkonnányzat pályázaton kívüli életveszély elhárítása  
érdekében pályázati rendszeren kívüli támogatási kérelem benyújtásának lehetőségéről - 
határozathozatal  
Levezető elnök tájékoztatja a tulajdonosokat, hogy a Józsefvárosi Önkormányzatnál 
társasházak részére életveszély elhárítására pályázaton kívüli kérelem benyújtására vau 
lehetőség. 

Ületveszély elhárításnak számít:  
- szakértői véleménnyel igazolt életveszély elhárítása érdekében végzett munka, 

hatósági kötelezés alapján elvégzendő munka, 
-víz-. gáz-, elektromos  Mum-,  tävfűtési szolgáltatásból való kizárás elhárítása 
érdekében végzett munka, 
- egyéb halasztást nem tűrő munka. 

5.000.000  Ft-ot el nem érő felújítás esetén az önkormányzati támogatás összege legfeljebb a 
felújítási, beszerzési költség  50  százalékáig terjedhet, amelyből  25  százalék vissza nem 
térítendő,  25  százalék kamatrnentes kölcsön. Kérelmet benyújtani kizárólag mindkét 
támogatási formára lehetséges.  A  Társasház a felújítási, beszerzési költség további 
50száza1éká1 önrészként köteles igazolni. 

Amennyiben a felújítás összköltsége eléri az  5.000.000,-  Ft-ot, lehetőség van nagyobb 
önkormányzati támogatás igénybevételére, amelynek esetében az önkormányzati támogatás 
inértéke nem haladhatja meg: 
a)30  albetét  Maui  Társasház esetén a  60  százalékot, 
b)31-100  albetétes Társasház esetén a  70  százalékot, 
c) 101-  felelti albetéles Társasház esetén a  75  százalékot. 

Tájékoztatás után a tulajdonosok az alábbi határozatot hozták: 

3./2020.07.09  sz. határozat 
A  tulajdonosok (önkormányzat)  639/1000  tulajdoni hányad igen  es  (magántulajdonosok) 
361/10000  nem szavazattal úgy döntenek, hogy a társasház a  Budapest  Főváros 
Kormányhivatalának Építésügyi és örökségvédelmi Főosztálya által kiadott 
kötelezésében szereplő, az udvar hátsó részén lévő épületrész bontási  'es  helyreállítási 
tuunlartinalt elvégzéséhez az önkormányzathoz pályázaton kívül, életveszély elhárítására 
kérelmet  ad  be, mely támogatás igénybevételével kívánják a munkálatokat elvégeztetni. 
A  tulajdonosok nyilatkoznak, hogy a pályázati feltételeket megértették és azokkal 
cavetértenek. 
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enugadott árajánlatok: 

Bontási  es  helyreállítási munkák Szent Család Kft. 
Tervezői művezetése WE-NA  Bau  Kft 
Műszaki ellenőrzés WE-NA  Bau  Kft 

Összesen: 

brutto  28.746.715. Fr 
bruttó 63.500.- Ft 
bruttó  190.500.- Ft 
bruttó  29.000.715.- Ft 

A  közgyűlés (önkormányzat)  639/1000  tulajdoni hányad igen  es  (magántulajdonosok) 
361/10000  nem szavazattal úgy dönt, hogy biztosítja a beruházási költség  40  %-át, 
11.600.286.- Ft  önrészt, a társasház bank számláján rendelkezésre álló pénzeszközből. 

A  tulajdonosok (önkormányzat)  639/1000  tulajdoni hányad igen és (inagántulajtionosolt) 
361/10000  nem szavazattal meghatalmazza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t, 
bogy  a munkálatokhoz szükséges anyagi fedezet biztosítására a Józsefvárosi 
Önkormányzatnál  17.400.429.- Ft  —  ha  lehetséges — vissza nem térítendő támozatäst 
igényeljen, és ennek ügyében teljes körűen eljárjon és aláírjon. 

A  tulajdonosok (önkormányzat)  639/1000  tulajdoni hányad igen és (magántulajdonosok) 
361710000  nem szavazattal, felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt, 
Társasházkezelő irodáját, hogy nyertes pályázat esetén, a vállalkozói szerződéseket a 
társasház nevében megkösse, a munkát megrendelje és a vállalkozási díjat 

A  tulajdonosok (önkormányzat)  639/1000  tulajdoni hányad igen és (magántulajdonosok) 
361/10000  nem szavazattal úgy döntenek, hogy nyertes pályázat esetén amennyiben 
new  nyeri el a bruttó beruházási költség  50  %-os  vissza nem térítendő támogatást 
vállalja a  8.700.215.- Ft  kamatmentes hitel visszafizetését és a hiteltartozás közjegyzői 
okiratba foglalását.  A  hiteltartozást  120  hónapon keresztül történő  73.-  Ft/th 
célbefizetéssel kívánják teljesíteni. 

4.)  Pályázati önrész előteremtésének megbeszélése - határozathozatal  
Levezető elnök tájékoztatja a tulajdonosokat a Társasház anyagi helyzetéről: 

Üzemeltetési számla 881.206.- Ft 
Lekötve 1.000.000.- Ft 
LTP (hitellel) 3.855.000.- Ft 

Druzsbovszky Éva tájékoztatja a Tulajdonosokat, hogy az OTP Bankon  Idyl)!  a 
Társasházak részére nem adnak hitelt a Bankok. Az OTP is csak felújitásra nyújt 
kölcsönt, bontásra nem, 

Továbbá tájékoztatja a tulajdonosokat, hogy az életveszély elhárítására a kérelmet csak 
gibban az esetben tudja az önkormányzat felé benyújtani,  ha  a beruházási kölgség  40  %-
a Társasház bankszámláján van, mivel hiánypótlásra nincs lehetőség!  

A  bruttó beruházási költség  29.000.715.- Ft 
Önrész  40% 11.600.286.- Ft 
Tulajdoni hányadonként 11.600.-  Ft/th 
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PÁLYÁZAT 

GYULAI 

 

Pályázali önrész 

Társasház:  1085 BUDAPEST,  VIII. GYULAI  P U.8 

 

8. 1. r  2 36 32,26 417 610 Ft 

 

8. 1. 1/A 101 92,09 1 171 629 Ft 

 

8. FSZ ' 1 38 34,19 440 811 Ft 2 030 050 Ft 
8. FSZ . 2 56 50,96 649 616 Ft 

 

8. PIN r 1 ONKORMANYZAT 124 112,31 1 435 435 Ft 

 

8. PIN r  3 ONKORMÁNYZAT 63 57,15 730 818 Ft 

 

8. PIN ' 2 ÖNKORMÁNYZATI 32 29 371 209 Ft 

 

8. MI-11-1 ' 4 ÖNKORMÁNYZATI 304 276 3 526 487 Ft 

 

8. FSZ r  5 116 105,3 1 345 633 Ft 7 412 583 Ft 
8. I. 2/A 

Siiiáii 
130 117,57 1 508 037 Ft 

      

11 600 286 Ft 

  

Mass ell 

 

190 500 Ft 

    

Stat müv. 

 

63 500 Ft 

    

Bontás In tivez. 28 746 715 Ft 

    

Összesen: 

 

29 000 715 Ft /1000 th 29 001 Ft Uh 

  

4./2020.07.09.  sz. határozat 
A  tulajdonosok (önkormányzat)  639/1000  tulajdoni hányad igen és (magántulajdonosok) 
361/10000  nem szavazattal a társasházra vonatkozó, a műemlék hivatal kötelezésben 
szereplő, az udvar hátsó részen lévő épületrész bontási is helyreállítási munkáinak 
elvégzéséhez, az önkormányzat pályázaton kívül, életveszély elhárítására benyújtandó 
kéreleinhez vállalják a bruttó beruházási költség  40  %-ánka, tulajdoni hányad szerint 
rájuk cső önrész  2020.08.17-ig történő befizetését az alábbiak szerint: 

2.030.050.- Ft 
649.616.- Ft 

1.508.037.- Ft 
Onkormänvzat 7.412.583.- Ft 
Összesen: 11.600.286.- Ft 

Magántulajdonosok még mindig tartják magukat ahhoz a véleményhez, hogy az 
önkormányzatnak kell helyt állni a bérlője által okozott kárért.  Ha  ezt nem teszik meg, jogi 
útra fogják terelni a felelőtlen tulajdonossal — jelen esetben az önkormányzattal - szemben az 
ügyet. . 

Tulajdonosok kijelentik,  bogy  a jelenlegi közös képviselővel, Druzsbovszky Éva munkájával 
meg vannak elégedve, a Társasházban az  ö  kezdési időszakában kezdődtek meg végre az 
épület felújítási munkái. 

Egyéb kérdés nem lévén Druzsbovszky  Eva  megköszöni a tulajdonosok megjelenéset, és a 
közgyűlést  17:30  órakor bezárja. 

DruzsboVszky Éva 
levezető elnök és jegyzőkönyvvezetö 

Szerényi-Nangsi Emőke 
hitelesítő 

Berkes Óábor 
hitelesítő 
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Jelen led ív 
2020.07.29 

Társasház:  1085 BUDAPEST,  VIII. GYULAI  P. U. 8 

Költséghely: Mind 

1.  oldal 

Hsz. Em. Ajtó Név 

8. 1. 2 

8. L 1/A 

8. 1. 2/A 

8. FSZ I 

8. FSZ 2 

8, FSZ 5 

8. MÜH 4 

8. PIN I 

8. PIN 

 

8. PIN 3 

ÖNKORMÁNYZAT/Színház 

ÖNKORMÁNYZAT/Színház 

ÖNKORMÁNYZAT 

ÖNKORMÁNYZAT / 

ÖNKORMÁNYZAT 

Összesen: 

Tul.h. Ter. A 

36 32,26 

101 92,09 

(10. 130 117,57 

38 34,19 

56 50,96 

116 105,3  

304 276 

124 112,31 

32 29 

63 57.15  

1000 906,83 



^Is 

MEGHATALMAZÁS 

A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szálá  66/2012.  (XII.  13.)  önkormányzati rendelet  20.  §  (2) 
bekezdése  b)  pontja, valamint  51.  és  52.  §-a, továbbá az Önkormányzat és társaságunk 
között létrejött Közszolgáltatási Keretszerződés,  es  annak L sz. mellékletéül szolgáló, 
az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos 
vagyongazdálkodási-vagyonkezelési feladatok ellátásáról szóló Éves Közszolgáltatási 
Szerződés  2.1.1.  pontja  b)  alpontja és  2.2.  pontja felhatalmazása alapján a  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló. a társasházak 
közgyűlésein az önkormányzati tulajdont illetően képviselőként eljárni jogosult 
gazdálkodó szervezet, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  (1084 Budapest, Or 
u. 8.)  vagyongazdálkodási igazgatójaként meghatalmazom: 

Szerényi-Nánási Emőke 
(szem. ig. szám: 

alatti lakost, a társaság dolgozóját,  bogy  a 

Budapest  VIII. kerület, Gyulai Pál  u. 8.  számú Társasház  2020,  július 29-en tartandó 
közgyű lésén részt vegyen. a  639/1000  tulajdoni hányad önkormányzati tulajdont 
képviselje, az önkormányzati tulajdon tekintetében szavazzon, és a szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye. 
A  jelen meghatalmazás a megjelölt társasház határozatképtelenség vagy egyéb ok 
miatti megismételt közgyülésére is érvényes. 

Budapest, 2020.  július  29. 

qs•1 CY, 
Noviiezki Eleonórii 

vagyongazdálkodási igazgató 

A  meghatalmazást elfogadom: 
z 24/  • 

SZerényi-NäniiSi Linöke 
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Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn. 
Vagyongazdálkodási Igazgatóság 
Közös Képviseleti és liazkezelési Divizió 
Társasházkezelő Iroda 
Om: 1082 Budapest,  Baross utca  84. 
Telefon:  477-0831 333-1116  liétfő:13.30-18.00 Szerda,8.00-16.30; Péntek:8.00-11.30 

Tisztelt 

1085 BUDAPEST,  GYULAI  P. U. 8. BUDAPEST 

GYULAI  P. U. 8. 

1085 
MEGHÍVÓ 

Társasházi közgyűlésre 

Tisztelettel meghívom a Budapest3/111. Gyulai  P. u. 8.  szám alatti társasház tulajdonosainak 

RENDKIVOLI közgyűlésére. 

A  közgyűlés időpontja:  2020.  július 29-én,  16:00  óra 

helyszíne:  1085 Budapest,  Gyulai  Pal u. 8.  - Th udvara 

A  közgyűlés napirendi pontjai: 

1./ A  közgyűlési tisztségviselők megválasztása. 

2./  Az Alapító Okiratban  4.  sz. albetét bontási és helyreállítási kötelezettségére beérkezett 

árajánlatok átbeszélése, árajánlat elfogadása - határozathozatal 

3./  Tájékoztatás a Józsefvárosi Önkormányzat pályázaton kívüli életveszély elhárítása 

érdekében pályázati rendszeren kívüli támogatási kérelem benvújtásának lehetőségéről 

- határozathozatal 

Pályázati önrész előteremtésének megbeszélése - határozathozatal 

Tájékoztatom Önt, hogy a közgyűlés kizárólag a fentebb felsorolt napirendi pontokban jogosult 

határozatot hozni.  A  közgyűlés határozatképességéhez tulajdonostársak tulajdoni hányada szerint 
több mint felének jelenléte szükséges,  ha  a fenti időpontra összehívott közgyűlés határozatképtelen, 

megismételt közgyűlést  lama,  azonos napirendi pontokkal melynek 

időpontja:  2020.  július 29-én,  17:15  óra 

helyszíne:  1085 Bp.  Gyulai Pál  u. 8.  - Th udvara 

A  megismételt közgyűlés határozatképes a megjelent tulajdoni hányadok számától ( arányától) 

fiiggetlenül. 

A  megismétlés társasházat terhelő költségeinek (terembérlet. posta, stb.) elkerülése végett kéljük, 

hogy  at  eredeti közgyűlés sikerét megjelenésével segítse 

Amenm  i ben a közgyűlésen személyesen nem tud részt venni, figírásbeli maghatalmazás 

(nyonnatvany mellékelve) útján képviseltetheti magát. 

Budapest, 2020.  július  20. 

Druzsbovszky Éva Bono  Krisztina 
Iroda" ezeto sk. könyvelő sk. 
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Részleges állapotfelmérés 

Budapest,  VIII. kerület Gyulai Pál utca  8  szám alatti társasház 

függőfolyosójáról  es  megrepedt tűzfaláról 

Budapest, 2019.  július  8. 

i:a 2O : mobil: 06 36 934 7123 
e-1 web: wewwenababb.: 
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IdGEKEKEK  A 1I.  KERÜLETBEN 

Budapest, Val,  kerület Gyulai  Pal  utca  8  szár" alatti társasház Riggeifolyosó  Ps Weal 

Részleges állapotfelmérés  Budapest,  VIII. kerület Gyulai Pál utca  8  szám alatti társasház 

függőfolyosójáról és megrepedt tűzfaléról 

1. Megbízás tárgya 

A Budapest,  VIII. kerület Gyulai Pál utca  8. 36453  hrsz, alatti társasház közös képviselője, a Józsefvárosi 

Gazdálkodási Központ Zrt. felkérte cégünket, hogy készitsük el a társasház függőfolyosójának állapotfelmérését, 

továbbá a Gyulai Pál utca  10  szám felől megrepedt tüzfalát vizsgáljuk meg. 

A  jelen dokumentációt Nagy  Miklos  (T-T  01-9401;  SZÉS  01-9401)  építömernök, tartószerkezeti tervező  es 

épületszerkezeti szakértő készitette. 

2. billet  szerkezeti ismertetése  

A  vizsgált társasházi épület a Józsefvárosi Palotanegyedben, a korábbi Gyöngytyúk utcában található. 

A 3412017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet  1.  számú melléklete alapján a Palotanegyed egész területe kerületi 

területi védelemmel érintett épitészeti örökség jegyzékben szerepel; a Gyulai Pál utca  8  szám alatti épület a 

Jegyzékben  15617  törzsszámmal szerepet, műemléki védettséget élvez.  A  rendelet szerint az épület  1860  körül  H Id 

József' tervei alapján épült. 

I. ábra VIII. kerület védett épületek (  forte  jozsetvaros.hu ) 

2.  ábra Érintett épület és környezete ( forrás jozsefvaros.minerva.hu ) 

1  1789-1867 

Oldal  2/9 



Budapest Mt lerulet Gyulm PSI utS smIm Mani lammek We6/04ae  és  tiSi 

A  Budapesti Fővárosi Levéltár adatai alapján az épület tervei 1863-ban készültek, épitletője  Krämer  Jakab, építésze 

Pollack  Ágoston?  -  Pollack Mihaly  fia -  volt. 

leslIGARICÁNÁ Mick A;keisu4 eughsh 

I ás .t LiL C. brrOECeletó 

n';'•'Z'; 12, pei 1 X- -

 

új  egyemeletes lakóház  (HU  BFL - XV.17.12.312 - 137/1863j 
TIpus élitészeti ten; 

HU  Sit • Bel /.6.312 • 13 /7114/3 

They egyemelects  lakóház 

Minim 1863 

KÖztemilke6468 tedninCI: Kineet  Jakab 
Bpitlest Pollack  Ágoston 

Tartalmi Egykord don. Xdselvition Gybngytya  utca  5/1424. 
jalliimicik Mai Pm Gyulai  PM urca 41: 

mal  Mete  WM:  36463 
Manzi. 13)11863 

Adatbans font Budapest Studios lenettra • Mt lilt  XV.;  a ;;) f rho el:outdo/  al 
I Jib: 28:1: • lip PI:  XV.;  71.  Peil Idle Y.1:0 lelvei 12186 1122) Sit! iti 

/2: I 7 Tete6 

3.ábra Az épület eredeti tervrajza 1863-ból ( torrás: BEL) 

Ii zOE's? 

 

4.Ora  Az épület eredeti tervrajza  1863-bél (tartás: BEL) 

1810-1872.  Hüd Józseffel együtt  larva*  a Reellanoda  steal  Ebórós  Jens&  Gimnáziumot a  Keay  köniti Prückler- bérházat 
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Budapest,  VIII. kerület Gyulai Pál utca  8  szám alatti társasház függefolyoser és tűzfal 

Az épület egyrésze 1990-töl a Színház-és Filmművészeti Főiskola díszlet-és bútorraktára lett, az álépítési terveket 

Jánossy  Peter  készítette. 

A  romantikus stílusú'  zártsorú, belsőudvaros épület pince + földszint +  1  emeletes lakóépület, hátsó udvarában U-

alakú raktár épülettel. Az épület függőleges tartószerkezete falazott téglaszerkezet, az épület födémszerkezeteit a 

lakószinteken acélgerendás téglaboltozatos födémek alkotják. Az épület padlástéri záró födéme fafödém, pontos 

típusa feltárás nélkül nem határozható meg. Az épület fedélszerkezete kötögerendás kétállószékes fafedélszék 

cserépfedéssel.  A  függőfolyosók kőkonzolos és kőlemezes szerkezetek, 

3. Helyszíni szemlén tapasztalt állapot függőfolyosóra vonatkozóan 

A  vizsgált épületen  2019.  június 6-án helyszíni szemlét tartottunk, a függőfolyosó és a tűzfal állapotát 

szemrevételezéssel vizsgáltuk.  A  helyszini szemlén feltárások nem készültek. 

A  belső udvart U-alakban övezi függöfolyosó. Szerkezete kőkonzolokra helyezett tardosi vörös mészkőlemezekből 

all,  melyet korábban kővarrásos technikával javítottak a kőlemezek repedései, kitörései miatt.  A  homlokzati falon 

20/20-as cementlap lábazati lapot helyeztek el. 

A  függőfolyosó  also  síkján a kölapokat alátámasztó befalazott kőkonzolokat korábban javitották ismeretlen — 

valószínűleg cementes — anyaggal; a javítások helyenként leváltak. 

A  függőfolyosó  also  síkját a kapualj bal oldalán a Gyulai  Pal  utca  6  szám felől korábban megerősítették. 

A  függőfolyosó homloklapját korábban szintén lejavították ismeretlen — valószínűleg cementes — anyaggal. Azonban 

a homloklapon lecsorgó víz lecseppentése nem megoldott, mely hiányában a csapadékviz károsítja a szerkezet  also 

sikját is. 

További probléma a korlátok befogása a kőlapszerkezetbe.  A  korlát oszlopok a kölapok felső sikjába süllyesztéssel 

és ólom kiöntéssel lettek rögzítve. Ezeken a helyeken a  viz  bejutott a szerkezetbe és szerkezeti károkat okozott.  A 

homloklap a levakolás ellenére megrepedt, kisebb-nagyobb felületen kitört, több helyen az utólagosan behelyezett 

betonacél kilátszódik és folyamatosan korrodálódik.  A  korlátrögzítések körül a javitásokon, több helyen repedések 

láthatók, a rögzítések kilátszódnak és folyamatosan rozsdásodnak, 

Egyes korlát szakaszok teljes felületen mázolása elöregedett. 

A  függőfolyosó felső síkján a korábbi kövarrásos javítások helyén ismételten károsodott a járófelület, helyenként a 

betonacél varratokról a takarás levált'  a betonacél kilátszódik és folyamatosan korrodálódik. 

Az emeleti szinten lépcsöpihenő és függőfolyosó csatlakozásnál padlóburkolat kitört, járófelület botlásveszélyes. 
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1.  fénykép Károsodott függőfolyosó szakasz lépcsőház felett 2.  fénykép  Map  javitás tönkrement 
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Budapest. VIIL  kerület  Gyula' PSI  utca  8 same Nate *swift fropeictostr es &lei 

3.  fénykép KorlátrögzItésnél  Map  javItás tönkrement 

1 eIET4 , r • 

tour. 77.7.113111•11 I 

5.  fénykép Lakóépület  es  raktárrész csatlakozása 

7.  fénykép Kőlap kővarrásai sérültek  1. 

4.  fénykép  Also  szakaszon korábban menerösitett szakasz 

6.  lenykép Korábbi :Ma serult 

8.  fénykép Kölap kövarräsal sérültek  2. 



Budapest  VIII. kerület Gyulai Pál utca  8  szám alatti társasház függelyosó  äs testa' 

4. Helyszíni szemlén tapasztalt állapot tűzfalra vonatkozóan  

A  lakóépület hátsó udvarában U-alakú földszintes raktárépület található. Az épület függőleges tartószerkezete 

vegyes falazat, az épület födémszerkezetét csapos gerenda fafödém alkotja, alkotta. Az épület fedélszerkezete 

kötőgerendás állószékes félnyereg fafedélszék hullámpala fedéssel.  A  hullámpala fedésre és az egész 

raktárépületre vadszőlő lett erőteljesen felfuttatva. 

A  csapos gerendafödém több eleme kisebb-nagyobb szakaszokon hiányzik.  A  padlástér megközelítése ezért 

lehetetlen és balesetveszélyes.  A  szemrevételezéses vizsgálat a raktárépület belső tereiből igy csupán a nagyobb 

födém hiányosságokon át valósulhatott meg.  A  vizsgálatot nehezitette a helyiség bútorral, tárgyakkal való 

telítettsége. 

A  belső terekből láthatóvá vált, hogy a Gyulai Pál utca  10  szám felőli szomszédos épület hátsó udvarával csatlakozó 

vegyes falazatú tüzfal a saroktól  kb. 1,0  m-re függőlegesen megrepedt, ezen repedés valoszinüleg a padlóig lefut.  A 

repedés környezetében  3  db gerenda a fal mellett el lett vágva 

A  Gyulai  Pal  utca  10  szám szomszédos épület felőli vápa melletti kémény elferdült, továbbá a faltól a  2.  föszarufa 

atlas  gerendája szétkorhadt, korábban megerősítették; valamint a középső székoszlop felett palafedés lyukas 

(vápától balra).  A  lakóépület felőli belső helyiségben a Gyulai Pál utca  10  szám felől a kötőgerenda szúrágta, 

valamint a kémény megdőlt, 

A  károsodás helyét a szomszédos Gyulai Pál utca  10  szám felőli ingatlanról is szemrevételeztük, itt az U-alakú 

lakóépület mögötti belső udvar üresen áll. Az áprilisi fényképen — ahol a vadszölő még lombozat nélküli — jól 

látszanak a károsodások a tüzfalon, amely jóval nagyobb mértékű, mint ahogy a raktárépület belső helyiségeiből 

látható.  A  tűzfal szerkezete alul vegyes falazat, mely tönkrement.  A  vegyes falazat felett téglafalazat lett megépitve.  A 

tűzfalon több függöleges repedés alakult ki, két repedés mentén kisebb-nagyobb felületen a tűzfal falazata hiányzik. 

  

Gyulai Pál utca  10. függ. repedések, hiányzó falazat +  3  db gerenda elvágva 

 

  

 

kötőgerenda szú rágta, kémény megdölt 

    

       

kemény elferdült, főszarufa állás 
gerendája szélkorhadt,  feet  lyukas 

     

    

    

Gyulai Pál utca  6. 

  

5.  ábra Az épület eredeti1863-as tervrajz részlete ( forrás: BFL ) 
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10.  fénykép Fedélszék korábbi megerositéssel 

12.  fénykép Megdőlt kémény 

14.  fénykép Tűzfal helyszíni szemle időpontjában 

Budapest VW kerulet Gyula. Pal uta 8 szam elate tarsasház fu99ótalyos0 es türla: 

9.  fénykép Raktárépület hullámpalafedése vadszölövel 

11.  fénykép Hiányzó fafödém 

13.  fénykép  2019  äpflisi ällapot Gyulai  Pal 10  felől 
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15,  fénykép Nagyobb károsodás a tűzfalon 

Budapest,  VIII. kerület Gyulai Pál utca  8  szám  elate  társasház függipfolyose  es  tűzfal 

16.  fénykép Vegyes falazat tönkrement 

5. Itleallapítások filottofolvosora vonatkozóan  
A  helyszini szemle és a szerkezetek szemrevételezéses vizsgálata alapján megállapitható, hogy a függőfolyosó 

pereme  es  a korábbi kővarrásos javitások körüli kölap jelentősen károsodott az időjárási hatások - beszivárgott 

csapadékviz  es  a fagyhatása - következtében.  A  szerkezet felújítása minél előbb javasolt, hogy a további nagyobb 

károsodások megelőzhetőek legyenek, S elkerülhető legyen a lemezek teljes cseréje.  A  függőfolyosó 

korlátrögzitések kilazulhatnak, ezért is Indokolt az azonnali  fetid  itás, 

6.r age olvosólayasolt felagsq 
A  függőfolyosó felújítását a következőkben leirt technológia alapján javasoljuk: 

A  kőlemezek felső síkján észlelt repedések részletes feltárása után amennyiben a repedés szélessége meghaladja 

az  1  mm-es határt, akkor a repedésre merőlegesen a repedéseken legalább  25  cm-t meghaladó 3*3 cm-es 

hornyokat kell kialakitani.  A  hornyok végeiben függőleges  10 cm  mély furatokat kell kialakitani.  A  hornyok 

portalanitása után  Saver Powder HS  ragasztóba  10  mm-es Brutt  Saver  spirált kell ágyazni. 

A  felső síkon található  1  mm-nél kisebb repedéseket  5-6  mm mélységben ki kell gyökölni  es  a keletkezet hornyot 

Saver Powder HS  ragasztóval kell lezárni. 

A  felújítási munkák során a korlátszerkezetet szükség szerint lakatos munkával javítani Kell.  A  javitások után 

rozsdátlanitani kell, majd alapozni kell  es  fekete színben  2  rétegben mázolni szükséges. 

A  megrepedt korlátrögzítéseket ki kell bontani  es Saver Powder HS  ragasztóval kell újra kitölteni.  A  javítás során a 

jelenleg sérült helyeken a befogásokat hegesztéssel és plusz betonacélok beépítésével kell megerősíteni. 

A  kitört kőszélek korábbi javitásait vissza kell bontani és színében azonos műkővel kell a kitöréseket javítani.  A 

müköves javítás előtt  10  mm-es  Bruit Saver  spirállal kell összekötni a régi és az új szerkezetet. 

7. Meaállapitások tűzfalra vonatiwzdan 
A  helyszíni szemle  es  a szerkezetek szemrevételezéses vizsgálata alapján megállapItható, hogy a vegyes falazatú 

falszerkezetek károsodásait az időjárási hatások • beszivárgott csapadékviz  es  a fagyhatása - okozták.  A  szerkezet 

felújltása minél előbb javasolt, a további nagyobb károsodások, balesetek megelőzhetőek legyenek. 
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Budapest  VIII kerület Gyulai  Pal  utca  8  szám alatti társasház lüggefolyose  es  t űzfal 

8. Tűzfal javasolt felújítása 

A  tűzfal  es  felette lévő faszerkezetek Jelentős károsodásai miatt a lokális javitások helyett nagy valószinüséggel 

gazdaságosabb a károsodott épületrész elbontása és újraépitése. Ezen megoldás tulajdonosi döntést igényel. 

Továbbá a raktárépület fedése azbesztes hullámpala, melynek bontását a vonatkozó biztonsági elöirások 

betartásával kell elvégezni és a keletkezett veszélyes hulladékot kezelni.  A  palafedés bontása során a pala azbeszt 

tartalma végett fokozottan védeni kell a munkavállalók és a lakók egészségét. 

9. Ewa  kikötések 

Az előző pontokban megnevezett javító anyagok pontos gyártói technológiai leirásait be kell tartani.  A  jelen 

dokumentáció nem minősül kiviteli dokumentációnak 

Jelen dokumentáció  3  hónapig érvényes, amennyiben a jelen szakvélemény elkészítése során megismert 

körülmények jelentősen megváltoznának, frissiteni szükséges a jelen szakvéleményt.  A  szakvélemény csak egyben 

kezelhető és használható fel, részleges felhasználása vagy másolása nem megengedett.  A  szakvélemény egyéb 

felhasználása a szakértő hozzájárulása nélkül nem lehetséges. 

A  jelen dokumentáció  9  számozott oldal terjedelemben készült,  5  db számozott ábrát és  16  db számozott fényképet, 

továbbá a függöfolyosó felújításra egy árazatlan költségvetést tartalmaz. 

Budapest, 2019.  július  8. 

Nagy Miklós 
tartószerkezeti tervező, épületszerkezeti szakértő 

T-T  01-9401;  SZES  2 01-9401 
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Budapest  VIII. kerület Gyulai Pál utca  8  szám alatti társasház melléképület 

Állapotfelmérés a  Budapest,  VIII. kerület Gyulai Pál utca  8  szám alatti társasház 

károsodott melléképületéről 

1. Megbízás  Manta  

A Budapest,  VIII. kerület Gyulai Pál utca  8. 36453  hrsz. alatti társasház közös képviselője, a Józsefvárosi 

Gazdálkodási Központ Zrt. felkérte cégünket, hogy készitsük el a társasház melléképületének állapotfelmérését a 

korábbi  2019.  július 8-án kelt állapotfelmérésünk felhasználásával 

A  jelen dokumentációt Nagy  Miklos  (T-T  01-9401;  SZBS  01-9401)  építőmérnök, tartószerkezeti tervező és 

épületszerkezeti szakértő készítette. 

2. Épület szerkezeti ismertetése 

A  vizsgált társasházi épület a Józsefvárosi Palotanegyedben, a korábbi Gyöngytyúk utcában található. 

A 34/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet  1,  számú melléklete alapján a Palotanegyed egész területe kerületi 

területi védelemmel érintett építészeti örökség jegyzékben szerepel.  A  rendelet szerint az épület  1860  körül Hild 

Józsefl tervei alapján épült. 

MOEMLEKEK  A  VII KERÜLETBEN 
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1.  ábra VIII. kerület védett épületek< forrás jozsefvaros.hu ) 

:32alar. 

• .'y 

• 4, 
: ,e,, • M1' , 

2  ábra Érintett épület ( piros körrel jelölve ) és környezete ( forrás jozsefvaros.minerva.hu ) 

' Hild József  1789-1867 
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Budapest Budapest 8 36453 komyezel 

Budapest Budapest 8 36453 nyiBárdadon müernléki édék 15617 (9121 Ház 

18996 Ház ex-lege műemléki kömyezete 

Budapest  VIII. kerület Gyulai  Pal  utca  8  szám alatti társasház melléképület 

Az Országos Építésügyi nyilvántartásban a Gyulai Pál utca  8  szám alatti épület  15617  törzsszámmal szerepel, 

műemléki védettséget élvez. 

treOELLezheL2w8172-92 -hre'222-ehar881888fl-8.18aLralats‘ ..a=2"..Z2r.8 

3.  ábra Országos Épitesügyi Nyilvántartásban az érintett épület ( forrás: oroksegvedelem.e-epites.hu ) 

A  Budapesti Fővárosi Levéltár adatai alapján az épület tervei 1863-ban készültek, épittetője  Krämer  Jakab, építésze 

Pollack  Ágoston,  -  Pollack Mihaly  fia -  volt. 

HUNGARICANA Hire Rctui KapcscLe; english 

Kezdólap CI .  tu eleteh [HU  EFL - XV.17.L 

(4  egyemeletes lakóház [HU BFL - XV.17.b.312 -  137/1863] 

Típus 

Jelzet 

Tárgy 

Datum 

Közreműködők 

Tartalmi 

jellemzők 

Adatbázis forrás 

építészeti terv 

HU BEL - XV.17.b.312 -  137/1853 

új egyemeletes lakóház 

1853 

Építtető:  Krämer  Jakab 

Építész:  Pollack  Ágoston 

Egykorú cím: Józsefváros, Gyöngytyúk utca  5/1426. 

Mai  cím: VIII. Gyulai Pál utca  8. 

Mai  helyrajzi szám:  36453 

Ügyszám:  137/1863 

Budapest  Főváros Levéltára • HU ELFL XV 

(J.CL , 2  _OE, /..,  •  }-,1 XV.17.b  Pest 8—  • } 

4.  ábra Az épület eredeti tervdokumentáció nyilvántartása 1863-ból ( forrás: BFL ) 

2  1810-1872,  Hild Józseffel együtt tervezték a Reáltanoda utcai Eötvös József Gimnáziumot, a Károly körúti Prückler- bérházat. 
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Budapest VIII Rena.; Gyular Pal  utca  8 szam elate tarsashaz frelleepülel 

5.  ábra Az épület  eroded  tervralza 1863-ból (forrás: BFL ) 

A  vizsgált épületrésze 1990-től a Szinház- és Filmmüvészeli Főiskola díszlet- te bútorraktára lett. az álépítési 

terveket Jánossy  Peter  készítelte3. 

A  romantikus stílusú, zártsorú, belsőudvaros épület pince + földszint +  1  emeletes lakóépület, hátsó udvarában U-

alakú földszintes raktár épülettel.  A  raktárépület friggöleges tartószerkezete vegyes falazat, az épület zárófődéme 

csapos-fagerenda födém. a födémszerkezet felett állószékes félnyeregtetől alakítottak ki.  A  fedélszéket jelenleg 

hullámpalafedéssel bontották.  A  vizsgáll épületrész teljesen alápincézett: azonban a pinceszakaszt a pincében 

felhalmozott törmeléktől és szemmel látható rossz állapota miatt nem tudtuk bejárni. 

'forrás:  Defy  Attila: Józsefváros VIII. kerület -  Budapest  épiteszeli topográfia  4., 2007. 
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Budapest,  VIII. kerület Gyulai  Pal  utca  8  szám alatti társasház melléképület 

3. Helyszíni szemlén tapasztalt állapot műszaki állapot  

A  vizsgált melléképületen  2019.  november  27-än  helyszíni szemlét tartottunk, a melléképület tartószerkezeteinek 

állapotát szemrevételezéssel vizsgáltuk.  A  helyszíni szemlén feltárások nem készültek. 

A  lakóépület hátsó udvarában U-alakú földszintes raktárépület található. Az épület függőleges tartószerkezete 

vegyes falazat. Az épület fedélszerkezete kötőgerendás állószékes félnyereg fafedélszék hullámpala fedéssel.  A 

hullámpala fedésre S az egész raktárépületre vadszőlő lett erőteljesen felfuttatva. Az épület erősen hiányos 

födémszerkezetét csapos gerenda fafödém alkotja, alkotta.  A  csapos gerendafödém több eleme kisebb-

nagyobb szakaszokon hiányzik.  A  padlástér megközelítése ezért lehetetlen  es  balesetveszélyes.  A 

szemrevételezéses vizsgálat a raktárépület belső tereiből, csupán a nagyobb födém hiányosságokon át 

valósulhatott meg.  A  vizsgálatot tovább nehezítette a helyiség bútorral, tárgyakkal való telítettsége. 

A  belső terekből láthatóvá vált, hogy a Gyulai Pál utca  10  szám felőli szomszédos épület hátsó udvarával csatlakozó 

vegyes falazatú tűzfal a saroktól  kb. 0,5  m-re függőlegesen megrepedt, ezen repedés a padlóig lefut.  A  repedés 

környezetében  3  db gerenda a fal mellett el lett vágva.  A  padlástéri tűzfalszakaszon lyuk keletkezett. 

A  Gyulai Pál utca  10  szám szomszédos épület felőli vápa melletti kémény elferdült, továbbá a faltól a  2.  főszarufa 

állás gerendája szétkorhadt, korábban megerősítették; valamint a középső székoszlop felett palafedés lyukas 

(vápától balra).  A  lakóépület felőli belső helyiségben a Gyulai Pál utca  10  szám felöl a kötőgerenda szürágta, 

valamint a kémény megdölt. 

A  károsodás helyét a szomszédos Gyulai Pál utca  10  szám felöli ingatlanról is szemrevételeztük, itt az U-alakú 

lakóépület mögötti belső udvar üresen áll.  A  tűzfal szerkezete alul vegyes falazat, mely láthatóan tönkrement.  A 

falazat sarkánál a függőleges repedés jól látható, valamint a fal külső felületén több kisebb-nagyobb repedés is 

látható.  A  tűzfalba épített kémény felső szakasza megdőlt a szomszédos udvar felé. 

A  károsodás helyét a szomszédos Szent Rókus Kórház Rendelőintézet felöli is szemrevételeztük; a hátsó homlokzati 

tűzfal is jelentős károsodásokat szenvedett.  A  falsarkok függőlegesen végig repedtek a fal középső szakasza kifelé 

kipüposodott. 

1.  fénykép Raktárépület hullámpalafedése vadszőlővel 2,  fénykép Fedélszék korábbi megerősítéssel 
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4.  fénykép  Mega  kémény 

5.  fénykép Károsodott faszerkezet 

7.  fénykép Gyulai Pál  10  szám felöl lyukas tikfal 

Budapest.  VIII kerule: Gyulai  Pal  utca  8  szám alatt tarsashaz meltelcapulel 

3.  fénykép Hiányzó fafödém és bádogos-szerkezet 

6.  fénykép Átnedvesedett és instabil faszerkezet 

8.  fénykép Tűzfal tönkrement lábazati szakasza 
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Budapest  VIII. kendet Gyulai  PSI  utca  8  szám atatb ta•sashaz melekepukt 

9.  fénykép „Szakszerűen' megerösitett fedelszék szakasz 

11.  fénykép Jobb oldali falsarok repedés korház udvara felöl 

10.  fénykép Vegyes falazat erősen károsodott 

12.  fénykép Bal oldali falsarok repedés kórház udvara felől 

4. Melléképület károsodásainak okai  

A  helyszini szemle és a szerkezetek szemrevételezéses vizsgálata alapján megállapítható, hogy a vegyes falazatú 

falszerkezetek károsodásait az időjárási hatások- beszivárgott csapadékviz és a fagyhatása okozták.  A  szerkezet 

romlását fokozta a hosszú ideje elmaradt minimális karbantartási munkák elmaradása is.  A  tetőszerkezet 

szakszerűtlen javitásai miatt a szerkezet állékonysága nem megfelelő, a nagy felületen elbontott csapos-

gerendafödém miatt nem biztosított a nagyfeluletú falak vízszintes merevitése. 

5. Helyreállítási javaslatok 

A  helyreállitás módjáról a tulajdonosoknak  keg  dönteni. 

A  helyszíni szemlén tapasztatt állapotok alapján azonban megállapítható, hogy a károsodott szerkezet helyreállitása 

csak a jelenlegi szerezetek teljes elbontásával és újra építésével tehetséges.  A  szakaszos helyreállítás a jelentős 

szerkezeti károk miall nem gazdaságos, továbbá a szakaszos helyreállitás során a még nem javitott szerkezetek 

állékonyságát ideiglenes dúcolatokkal biztosítani kell.  A  raktárépület fedése azbesztes hullámpala, melynek bontását 

a vonatkozó biztonsági elöirások betartásával kell elvégezni és a keletkezett veszélyes hulladékot kezelni. 
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Budapest.  VIII. kerület Gyula, Pál utca  8  szám alatt társasház melléképület 

6. Összegzés és intézkedési előírások 

A  helyszíni szemlén tapasztalt állapotok alapján a  Magyar  Mérnöki Kamara TSz 01-2013-as szabályzatának  43. 

fejezete alapján a vizsgált szerkezet tartószerkezeti szempontból veszélyes állapotú.  A  melléképület további 

használata életveszélyes egyes szakaszokon a falszerkezetek kiborulása jelentős károkat okozhat, ezért a 

melléképület használatát azonnali hatállyal meg kell szüntetni a szakszerű helyreállítás befejezéséig. 

A  Gyulai Pál utca  10  szám alatti ingatlanon az udvar használatát a tűzfal környezetében ( a tűzfaltól  min 5  m-

es sávban ) azonnal meg kell tiltani a szerkezet javításáig, vagy elbontásáig. 

A  Szent Rókus Kórház Rendelőintézet ( Stáhly utca  7-9  ) udvarán a kerítés fal melletti parkolást azonnal meg 

kell tiltani, illetve amennyiben lehetséges a teljes gépkocsi forgalmat el kell terelni a kerítés legalább  5  m-es 

környezetében. 

A  Gyulai Pál utca  8  szám alatti ingatlanon a melléképület és a főépület határától a melléképület vonalában 

azonnali hatállyal parkolni és közlekedni nem szabad a fennálló balesetveszély miatt. 

Mivel az ingatlan műemléki védelem alatt áll, ezért a bontási és az esetleges újra építési munkákat az illetékes 

Budapest  Főváros Kormányhivatala V. ker. Hivatal— Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály engedélyeztetni kell. 

A Magyar  Mérnöki Kamara TSz 01-2013-as szabályzatának  4.3.  fejezetének utolsó bekezdése alapján az 

életveszélyes állapotról értesitenem kell az illetékes építésügyi hatóságot (  Budapest  Főváros Kormányhivatala V. 

ker. Hivatal — Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály ).  A  helyszíni szemle végén a terület lezárással érintett 

ingatlanok tulajdonosait, közös képviselőjét és a Rendelőintézet műszaki vezetőjét szóban tájékozattuk a veszélyes 

állapot kialakulásáról és határairól. 

7. Egvéb kikötések 

Jelen dokumentáció  1  hónapig érvényes, amennyiben a jelen szakvélemény elkészítése során megismert 

körülmények jelentősen megváltoznának, frissíteni szükséges a szakvéleményt.  A  szakvélemény csak egyben 

kezelhető és használható fel, részleges felhasználása vagy másolása nem megengedett.  A  szakvélemény egyéb 

felhasználása a szakértő hozzájárulása nélkül nem lehetséges. 

A  jelen dokumentáció  8  számozott oldal terjedelemben készült,  5  db számozott ábrát és  12  db számozott fényképet 

tartalmaz. 

Budapest. 2019.  november  27. 

Nagy Miklós 
építőipari igazságügyi szakmérnök 

tartószerkezeti tervező:  épületszerkezeti szakértő 
T-T  01-9401;  SZÉS  2 01-9401 

Kapják:  

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt közös képviselet ( Megbízó) 

Társasház 

Budapest  Főváros Kormányhivatala V. ker. Hivatal — Epitesügyi  es  Örökségvédelmi Osztály ( hivatalból ) 
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ÉPÍTÉSOGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI FŐOSZTÁLY 

Ügyiratszám: BP/2604/00222-7/2020. Tárgy: Budapest VIII. kerület, 
EtTDR azonosító: 202000114612 Gyulai Pál utca  8.  szám alatti,  36453  helyrajzi 
ÉTDR iratazonosító: IR-000714879/2020 számú ingatlan. 
Ügyintéző: Kántor  Anita  Katalin A meglévő, károsodott melléképület 
Telefon: +36 (1) 328-58-87 részleges bontására vonatkozó bontási 
E-mail: kantoranita.katalinfalbfkh.00v.hu engedélyezési eljá rá sban a veszélyes 

állapotú épületrészekkel kapcsolatosan a 

veszélyhelyzet elhárítására irányuló 
kötelezés. 
Műemléki környezet:  16616 

Nyilvantartott műemléki érték  5617 

Ügyfél neve: Társasház Melléklet — 
Ügyfél címe: 1082 Budapest,  Baross utca  84 Hiv. szám: — 

HATÁROZ AT 

Kötelezem a  Budapest  VIII. kerület, Gyulai Pál utca  8.  szám alatti társasház tulajdonosait (a 
továbbiakban: Kötelezett) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt (székhelye:  1084 Budapest,  Dr utca 
8.)  — Druzsbovszky Éva -, mint közös képviselőn keresztül, hogy—az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint - 
a  Budapest  VIII. kerület, Gyulai Pál utca  8.  szám alatti,  36453  helyrajzi számú ingatlanon az általános 
műemléki védelem alatt álló lakóépülethez tartozó melléképületek szomszédos épületek felőli 
(Budapest  VIII. kerület, Gyulai Pál utca  10.  és  Budapest  VIII. kerület, Stähly utca  7.)  tűzfalainak és 
tetőszerkezetének veszélyes állapotát szüntesse meg, az arra jogosult szakértő által készített - 
tartószerkezeti szakértő közreműködésével összeállított — szakvélemény alapján.  A  veszélyhelyzet 
elhárítását arra jogosult szakértő által készített szakértői véleménnyel, valamint fényképfelvételekkel 
igazolja  Budapest  Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 
Örökségvédelmi Osztálya (a továbbiakban: BFKH Örökségvédelmi Osztály) előtt a határozatom 
közlésétől számított  180  napon belül. 

A  melléképületek használatátaz életveszélyesállapotra valótekintettel megtiltom. 

Felhívom továbbá a Kötelezettet, hogy a tárgyi épület veszélyes tűzfalai előtti udvari részek elkeritését 
(a szomszédos épületek vonatkozásában is) az élet- és balesetveszély elkerülése érdekében a 
veszélyhelyzet elhárításáig folyamatosan fenn kell tartani. 

Határozatom azonnali végrehajtását a veszély elhárítás körében elrendelem. 

Felhívom a Kötelezett figyelmét, hogy amennyiben a fent előirt kötelezettségeinek a megadott határidőig 
nem, vagy nem teljes körűen tesz eleget a végrehajtást az állami adóhatóság foganatosítja. 

Jelen határozata közléssel végleges. 

Határozatom ellen fellebbezésnek helye nincs 

A  döntés  Olen  az ügyfelek jogsérelemre hivatkozással közigazgatási pert indíthatnak, döntésem 
közlésétől számított  15  napon belül. 

Jogi  képviselő nélkül eljáró magánszemély a keresetlevelet BFKH Örökségvédelmi Osztályánál nyújthatja 
be, a Fővárosi Törvényszéknek  (1055 Budapest, Marko  utca  27.)  címezve. 

ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTVE 
ZÁRADÉKOLVA - ÉTIIR 

örökségvédelmi Osztály 
cím/levelezési cím:  1056 Budapest.  Váci  U. 52-54..-  postafiók :  13 

Email:  orokzegzedelem@btkh.govrio - Honlap: www.kormanyhrva 
KÉR hivatali kapu azonosító:  422374158 



Jogi képviselő, illetőleg belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet az 
elektronikus ügyintézés szabályai szerint nyújthatja be az „IKIS°  felületen (https://e-
kormanyablak.kh.gov.hu/client), az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével. 

A  keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására nincs halasztó hatálya. 

Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a 
közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára 
okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali 
jogvédelmet kérhet. Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály 
feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.  A  bíróság elrendelheti annak 
részleges vagy teljes halasztó hatályát.  A  halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény 
nem hajtható ‚égre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatälyosulhat. 

A  végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatositó szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig,  de 
legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosithatá, kivéve,  ha  a közigazgatási szerv 
a cselekményét azonnal végrehajthatónak nyilvánította.  A  tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási 
cselekmények a bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak. 

Ha  egyik fél sem kérte tárgyalás tartását,  es  azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy 
érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a 
védiratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illette a perbevonásától vagy a 
perbeállítástól számított tizenöt napon belül is kérhető.  A  tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt 
igazolásnak nincs helye. 

A  bírósági eljárásért az illetéktörvényben megállapított illetéket kell fizetni. Nem kötelezhető illeték fizetésére 
az, aki a külön jogszabály szerint költségmentességet, vagy e törvény szerint illetékmentességet élvez. 

A  bírósági eljárásban a feleket illetékfeljegyzési jog illeti meg, a fél mentesül a bírósági illeték előzetes 
megfizetése alól. Az illetéket az a fél fizeti meg, akit a bíróság eljárásában erre kötelez 

A  keresetlevél előterjesztésére nyitva álló időben, a vonatkozó iratanyag BFKH Örökségvédelmi Osztályán 
(1056 Budapest,  Váci utca  62-64.),  ügyfélfogadási időben (hétfőn:  13"  órától —  16°°  óráig, szerdán:  8°° 
órától - 16"óráig, pénteken:  8"  órától - 1200óráig) megtekinthetö. 

Eljárásom során egyéb eljárási költséget nem állapítottam meg. 

INDOKOLÁS 

Az Építtető által az ÉTDR rendszerben  2020.  március 23-án előterjesztett kérelmére a tárgyi ügyben BFKH 
Örökségvédelmi Osztálya előtt  2020.  március 24-en bontási engedélyezési eljárás indult. 

A  kérelem mellékleteként benyújtott,  2020.  március 27-én kelt tartószerkezeti szakértői véleményben a 
szakértő jelezte, hogy a melléképületek szomszédos épületek felőli tűzfalainak  es  tetőszerkezeteinek 
állapota tartószerkezeti szempontból veszélyes, a melléképület használata életveszélyes. 

A  kulturális örökség védelméért felelős miniszter által vezetett közhiteles hatósági nyilvántartás adatai szerint 
a kérelemmel érintett,  Budapest  VIII. kerület, Gyulai Pál utca  8.  szám alatti,  36453  helyrajzi számon 
felvett ingatlanon a meglévő lakóház nyilvántartott műemléki érték, amely a nyilvántartásban  15617 
azonosító számon szerepel, valamint a nyilvántartásban  15616 [18996]  azonosító számon szereplő ház 
ex-lege műemléki környezete. 

A  kérelem mellékleteként benyújtott építéstörténeti dokumentáció szerint a  19.  század első felében a tárgyi 
ingatlan már be van építve, ekkor még földszintes formában,  es  az épület mögött kert látható. Az 1838-as 
nagy pesti árvíz kárfelmérését összegző térképén a telken meglévő épületet megmaradónak jelölték.  Mai 
formáját 1863-ban nyeri el. Az  1863.  évből származó épitészeti terv egy  U  alakú földszintes lakóépület 
emeletráépítését és bővítését ábrázolja. Bár a műemléki vedelem az egész ingatlanra vonatkozik, mégis 
nyilvánvaló, hogy az ingatlan az eredeti állapotokat máig őrző utcai lakóépület miatt került fel az országos 
listára. 
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A  tárgyi bontási engedélyezési eljárásban a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 
68/2018. (IV. 9.) Karin.  rendelet (a továbbiakban: Övr.)  3.  §  (1)  bekezdés a) pontja alapján BFKH 
Örökségvédelmi Osztálya rendelkezik hatáskörrel. 

BFKH Örökségvédelmi Osztálya illetékes műemléki szakügyintézői a tárgyi ingatlanon  2020.  április  02-án 
a tárgyi ingatlanon az életveszélyes állapotra tekintettel helyszíni szemlét tartottak, ahol megállapították és 
jegyzőkönyvben rögzítették a következőket: 

- A  rendelőintézet  es  a Gyulai  Pal  utca  10.  szám alatti ingatlan felől a tartófalakon függőleges repedések 
láthatók, valamint a falon több helyen lyukak keletkeztek. 

- A  Gyulai  Pal  utca  10.  szám alatti ingatlan felőli tűzfal  also 1,5  méteres szakaszán a kő elemek mállott 
állapotban vannak, keresztmetszetük jelentősen csökkent. 
A  tűzfal magassága  —8.00 meter  magas. 

- A  vonóvasak tartószerkezeti szerepe a födém eltávolításával gyakorlatilag megszűnt. 
- A  fa fedélszerkezet a beázások miatt korhad, gomba-  es  rovarkárosodások láthatók az egyes 

elemeken. 
- A  héjazat azbeszt tartalmú hullámpala, töredezett, lyukas állapotban. 

A  helyszíni szemléről készült jegyzőkönyv, valamint a helyszínen készült fotók az ATDR rendszerbe 
feltöltésre kerültek. 

A  kulturális örökség védelméről szóló  2001.  évi IJaV. törvény (a továbbiakban: Kötv.)  41. es 67.  §-ai 
szerint a vedett műemléki érték fenntartásáról, jókarbantartásáról annak tulajdonosa az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló  1997.  évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Étv.) meghatározottak, 
valamint a Kötv. szerint köteles gondoskodni.  A  nyilvántartott műemléki érték esetében a fenntartási, 
jókarbantartási kötelezettség a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges műszaki állapot 
fenntartásán túlmenően kiterjed az azok sajátos értékeit képező építészeti, képző-  es  iparművészeti, 
valamint kertépítészeti alkotórészeire és tartozékaira, felszerelési tárgyaira.  A  védett kulturális örökségi 
elemmel összefüggő tevékenységek vonatkozásában a hatóság elrendelheti a védett műemléki értékek 
állagmegóvására vagy jókarbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését. 

Az Étv.  54.  §  (1) as (2)  bekezdése rendelkezik arról, hogy a tulajdonos köteles - a jó műszaki állapot 
folyamatos fenntartása mellett - az építmény állapotát, állékonyságát a jogszabályokban meghatározott 
esetekben és módon időszakonként felülvizsgáltatni,  es  a jó műszaki állapothoz szükséges munkalatokat 
elvégeztetni, 

A  Kötv.  56. (3) as (4)  bekezdései szerint a védett műemléki érték jókarbantartása keretében a védett 
műemléki érték megjelenésének megváltoztatásával nem járó tevékenység végezhető.  A  Kötv.  41. (3) 
bekezdése alapján,  ha  a védettség csak az ingatlan meghatározott részét érinti, akkor a tulajdonos 
kötelezettségét - a nyilvántartott műemléki értéket vagy műemléket magában foglaló ingatlannak a védettség 
hatálya alá nem tartozó részei tekintetében - az általános építésügyi szabályok megfelelő alkalmazásával 
kell gyakorolni. 

Az országos településrendezési  es  építési követelményekról szóló  253/1997.  (XII.  20.)  Korrn. rendelet (a 
továbbiakban: Olt)  108.  §  (2)  bekezdés első fordulata értelmében az építmény  es  annak részei 
állékonyságát és biztonságos használatra  veto  alkalmasságát az építmény élettartama alatt a 
rendeltetésének megfelelően folyamatosan fenn kell tartani. 

Az Étv.  47.  §  (2)  bekezdés  b) As  g) pontja alapján a hatáságnak el kell rendelnie az építmény, építményrész 
állékonyságát, az életet, a közbiztonságot veszélyeztető állapot  es  használat megszüntetését. 

Az Étv.  47.  §  (2)  bekezdésében visszahivatkozott kormányrendelet az építésügyi és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásokról  es  ellerairzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló  312/2012.  (Xl. 
8.)  Komi. rendelet (a továbbiakban:  312/2012. Kr.),  amelynek az  55/A.  §  (1)  bekezdés a) pontja szerint az 
építésügyi hatóság helyszíni szemlén ellenőrzi a meglévő építmények körében a jogszabályban előírt 
jákarbantartási kötelezettség teljesítését, amelyet az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló  191/2009. 
(IX. 15.)  Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.)  34.  §  (5)  bekezdése  Ir  elő. 
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A  helyszíni szemle tapasztalatai alapján megállapítottam, hogy a tárgyi ingatlanon az általános 
műemléki védelem alatt álló lakóépülethez tartozó melléképületek említett, szomszédok felőli 
tűzfalainak és tetőszerkezetének állapota az állékonyságot és az életet veszélyezteti, a tulajdonosok 
nem tettek eleget a jókarbantartási kötelezettségüknek, ezért fent hivatkozott jogszabályhelyekre 
figyelemmel elrendeltem a veszélyes állapot megszüntetését. 

A  kialakult bírói joggyakorlat  es  az általános közigazgatási rencitartásról szóló  2016.  évi CL törvény (a 
továbbiakban: Ákr.) alapelvei szerint a hatóság kötelezettséget csak a legszükségesebb mértékben 
äliapithat meg  es  a kötelezettséggel elérni kívánt célhoz szükséges intézkedés meghatározásakor 
figyelemmel kell lenni a kötelezett érdekeire is. 

A  Kötelezett gazdasági érdekeit is szem előtt tartva a költségtakarékosság jegyében a veszélyes állapotú 
épületszerkezetek esetében a veszélyhelyzet elhárításához szükséges építési munkákat nem határoztam 
meg. 

Az ÉN.  51.  §  (1)  bekezdése és a  312/2012. Kr. 16.  §  (2)  bekezdés első fordulata szerint az építésügyi 
hatóság az érintett telekvagy építmény, építményrész tulajdonosát kötelezi. 

Az ingatlan-nyilvántartás bejegyzése szerint a tárgyi ingatlan tulajdonosa a Társasház. 

A  társasházakról szóló  2003.  évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Thtv.)  1.  §  (2)  bekezdése szerint az 
épület tartószerkezetei, azok részei, az épület biztonságát (állékonyságát), a tulajdonostársak közös célját 
szolgáló épületrész, épületberendezés  es  vagyontárgy akkor is közös tulajdonba tartozik,  ha  az a külön 
tulajdonban álló lakáson vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségen belül van. 

A  társasházi lakóépület épületszerkezetei, homlokzatai és tetőszerkezete a társasházi közös tulajdon 
elemei. 

A  Thtv.  3.  §  (1)  bekezdése értelmében a társasház tulajdonostársainak közössége (a továbbiakban: 
közösség) az általa viselt közös név alatt az épület fenntartása és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek 
intézése során jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, önállóan perelhet  es  perelhető, gyakorolja a 
közös tulajdonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat,  vise°  a közös tulajdon terheit.  A  perbeli cselekvőképesség 
a közös képviselőt (az intézőbizottság elnökét) illeti meg.  A  társasháznak vagy a tulajdonostársaknak ezzel 
ellentétes rendelkezése harmadik személyekkel szemben hatálytalan. 

A  Thtv.  3.  §  (3)  bekezdése szerint a közösség egészét terhelő kötelezettség teljesitéséért a tulajdonostársak 
tulajdoni hányaduk - vagy a szervezeti-működési szabályzatban ettől eltérően meghatározott mérték - szerint 
felelnek az egyszerű (sortartásos) kezesség szabályai szerint. 

A 312/2012. Kr. 16.  §  (4)  bekezdése alapján a közös tulajdon tekintetében tehát a tulajdonosi jogokat a 
társasház tulajdonostársainak közössége gyakorolja, ezért a rendelkező rész szerinti kötelezettség címzettje 
az ÉN.  51.  §  (1)  bekezdésében  es  a  312/2012. Kr. 16.  §  (2)  bekezdésében foglaltakra is figyelemmel a 
társasház tulajdonostársainak közössége. 

A 312/2012. Kr. 16.  §  (6)  bekezdése szerint a kötelezettség teljesítésének határidejét - azonnali 
beavatkozást igénylő veszélyhelyzet esetének kivételével - az összes körülmény figyelembevételével kell 
megállapítani. 

A  helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy az említett tűzfalak rossz állapotuk miatt leomolhatnak, 
amely a belső udvaron, valamint a szomszédos ingatlanokon tartózkodókra nézve köztetlen éleReszéllyel, 
súlyos kárral járhat.  A  fenyegető helyzet megelözésel  elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése 
miatt szükséges az azonnali végrehajtás elrendelése. 

A  tárgyi melléképület emlitett tűzfalainak  es  tetőszerkezetének eszélytelen ítési munkálatainak ehkgzésére 
Köte leze ttet megfelelő határidő kitűzése mellett köteleztem. 

A  kötelezettségek nem teljesítésének esetére és a végrehajtás foganatosításáról az Ákr.  132.  §, és a  134.  § 
(1)  bekezdése  es  a  143.  §  (2)  bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

Határozatomat a fenti jogszabályok, valamint az itkr.  80.  §  (1)  bekezdése alapján hoztam meg. 
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dr. Sára Botond 
kormánymegbízott megbizásából: 

Sajti Zsuzsanna 
osztály wzető 

A  határozatom elleni fellebbezés lehetőségét a Kötv.  75/C.  §-a és az Äkr.  116.  §  (1)  bekezdése alapján 
zártam ki. 

A  jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatásom a közigazgatási perrendtartásról szóló  2017.  évi I. törvény (a 
toväbbiakban: Kptv.)  39.  § -ában, az elektronikus ügyintézés  As  a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló  2015.  évi CCXXII. törvény  9.  §-ában foglaltakon alapul. 

A  kereseti kérelembe foglalható azonnali jogvédelemre, halasztó hatály kizárására irányuló kérelemre 
vonatkozó tájékoztatásom a Kptv.  50.  §  (1)  és  (2)  bekezdésében, a halasztó hatály elrendelésével 
kapcsolatos tájékoztatásom az  52.  §  (1)  és  (2)  bekezdésében foglaltakon alapul. 

A  birósági tárgyalás tartására illetőleg mellőzésére vonatkozó tájékoztatásom a Kptv.  77.  §  (1)  és  (2) 
bekezdésében, az illetékre, illetékfeljegyzési jogra vonatkozó tájékoztatásom az illetékekről szóló  1990.  évi 
XCIII. törvény  56.  §  (1),  valamint a  62.  §  (1)  bekezdés  It)  pontjában foglaltakon alapul. 

Eljárásom során egyéb eljárási költség nem merült fel, annak viseléséről az Ákr.  129.  §  (1)-(3) 
bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével rendelkeznem nem kellett. 

BFKH Örökségvédelmi Osztályának döntési hatásköre és illetékessége az Ákr.  16.  g  (1)  bekezdés a) 
pontján, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló  68/2018. (IV. 9.)  Korm. rendelet  3. 
§  (1)  bekezdésének a) pontján, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló  86/2019. (IV. 23.) 
Korm. rendelet  2.  §  (1)  bekezdésén  As 32.  § a) pontján alapul. 

Budapest, 2020.  április  15. 

Az ÉTDR rendszerben rögzített irattal 
mindenben megegyező hiteles másolat. 

Budapest, 2020.  &t 2o  4  >a 
Kántor  Anita  Katalin 

műemléki szakügyintéző 

A  BP/2604/00222-712020. számú határozatomrol üGYFÉLKÉNT értesül, 
1, Nagy Mikles- az Epitletö kepviseletimegbizottja 

A 8P12604100222-712020.  számú határozatomról TÁJÉKOZTATÁSUL értesül. 

ETOR 

    

2. Magyar  Allarn  -Magyar  Nemzeti Vagyonkezelő 'szomszéd Budapest Pozsonyi út 56. 1133 
2. Szent Rókus  Kerlin es  Intézményei- szomszéd Budapest Gyulai Pál utca 2 1085 
4. 

5. 

Budapest  VIII. kerület. Gyulai  Pal  ulca  10.  sz. alatti.  36454  hrsz-á Társasház tulajdonosai, a 
Józselv árosi Gazdálkodási Központ  Zn.  - Druzsbovsrtw Év a -, mint közös képviselőn keresztül 
- szomszéd 
BFKH Grekségvédelmi Osztály -Irattár 

Budapest Baron utca 84. 1082 
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Kántor  Anita  Katalin 
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Társasház 
1082 Budapest,  Baross utca  84. 

Tárgy: Budapest VIII. kerület, 
Gyulai  Pal  utca  8.  szám alatti,  36453 
helyrajzi számú ingatlan. 
A  meglévő, károsodott melléképület 
részleges bontására vonatkozó bontási 
engedély iránti kérelem ügye. 
Műemléki környezet:  15616 

Nyilvántartott műemléki érték:  15617 

Melléklet:—

 

Hiv. szám: — 

HAT ÁROZAT 

A Budapest  VIII. kerület, Gyulai Pál utca  8.  szám alatti társasház  (1082 Budapest,  Baross utca  84.,  a 
továbbiak  ban:  Építtető) által az épitésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus 
dokumentációs rendszerben (a továbbiakban: ÉTDR) előterjesztett kérelmére, a  Budapest  VIII. kerület, 
Gyulai Pál utca  8.  szám alatti,  36453  helyrajzi számon felvett ingatlanon a meglévő, károsodott 
melléképület részleges bontására vonatkozóan — a kérelem mellékleteként becsatolt építészeti-műszaki 
tenziokumentációban foglaltak szerint — 

a bontási engedélyt megadom. 

Tájékoztatom, hogy a  2020.  március 31-én kelt, BP/2604/00222-4/2020. számú függő hatályú 
döntésemhez joghatások nem kapcsolódnak, mivel a tárgyi ügyben az érdemi döntést  25  napon 
belül,  2020.  év április hó  23.  napját megelőzően meghoztam. 

A  tervezett bontási munka főbb műszaki jellemzői a következők: 

Elbontásra kerül a lakóépülethez kapcsolódó földszintes, részben alápincézett,  U  alakban 
elhelyezkedő melléképületek hátsó  (Budapest  VIII. kerület, Stähly utca  7.  szám  felon  épületrész)  es  bal 
oldali traktusa  (Budapest  VIII. kerület, Gyulai Pál utca  6.  szám felöli épületrész).  A  Stähly utca  7.  szám és a 
Gyulai Pál utca  10.  szám felöli tűzfalak  1,5  méteres magasságig kerülnek csak űsszabontásra. 

A  megmaradó  jobb  oldali, alápincézett épületszárnyon a padlástéri tűzfal-szakasz  es  az azbeszt 
tartalmú palafedés kerül elbontásra, valamint a vegyes falazat állag megerősítése történik. Az elbontott 
padlástéri tűzfal-szakasz a bontás után visszafalazásra kerül, a fedélszék pedig cserépfedést kap.  A 
boltozott, vegyes falazatú pince megmarad, nem kerül elbontásra. 

Az elbontandó épületrészek alapja mészkő anyagú, függőleges tartószerkezete vegyes falazat, 
födémszerkezete csapos gerendafödém (erősen hiányos állapotban), fedélszerkezete kötögerendás-
állószékes, félnyeregtetös fa fedélszék, hullámpala feciéssel. 

A  bontással érintett önálló rendeltetési egységek nettó (és egyben hasznos) alapterületei a 
következők: 

- műhely  es  raktár: 131,76 m2  nettó alapterületű, 

- műhely: 67,72 m2  nettó alapterületű, 

Az elbontandó melléképületek alapterülete összes nettó (és egybep hasztins)  189 48  rh!  
örökségvédelm  i  Osztály ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTVE 

cím/levelezési cím:  1056 Budapest,  Váci  u. 62-64.  — poste»: 136 ZÁRADÉKOLVA — ÉTDR 
E-m  ail:  oroltsegvedelem@btkitgov.hu - Honlap:  w w w  .kormanyhivalálhu 

KÉR hivatali kapu azonos itó:  422374158 



Jelen bontási engedély kikötései, figyelemfelhívásai  es  tájékoztatásai a következők: 

1. A  bontási technológiai műszaki leirásban és a tartószerkezeti szakvéleményben foglaltakat 
maradéktalanul be kell tartani, különös figyelemmel a műveletek sorrendjére  es  az állagvédelmi 
előírásokra. Amennyiben munka közben a feltételezettől eltérő szerkezeti kialakítást, vagy bármilyen 
más rendellenességet tapasztalnak a tartószerkezeti tervezőt a helyszínre kell hívni. 

2. A  bontási munkák részét képezi a bontási munka  sonar'  keletkezett bontási törmelék és hulladék 
elszállítása, valamint a bontási terület felszínének rendezése  es  csak ezt követően jelenthető be a 
bontási munka befejezése. 

3. A  bontási munkaterületet kerítéssel kell körülvenni,  es  az idegen, illetéktelen személyek bontási 
területre történő bejutását  es  a balesetveszélyes állapot kialakulását meg kell akadályozni. 

4. A  bontás után a bontási munkával érintett ingatlanterület felszínét az épületek terepszint alatti 
szerkezeteinek maradéktalan eltávolításával rendezni kell, kivéve ahol a szomszédos épület 
állagának megóvása érdekében a terepszint alatt az alapozás részben megmarad.  A  terepszint 
alatta megmaradó épületszerkezetekról készített felmérést az építési naplóhoz csatolni kell. 

5. A  bontás során az esetleges csapadékvíz hozzáfolyásokat meg kell szüntetni, a későbbi 
beázások megelőzése érdekében.  A  bontási munkákat követően a telek csapadékvíz-elvezetési 
rendszerét ügy kell kialakítani, hogy a  viz  a terepen  es  a szomszédos telkeken és építményekben, 
valamint a közterületen kart (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű 
használatot ne akadályozza.  A  csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható,  ha  ez a telek és a 
szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem 
veszélyezteti. 

A  megmaradó, épületen túlnyúló pinceszakasz felett a műszaki  tetras  szerinti vízszigetelést ki 
kell alakítani a pince állagmegóvása érdekében. 

6. A  meglévő kéményeket a tartószerkezetek bontásával párhuzamosan kell elvégezni. Bontás 
közben a megmaradó szerkezetek stabilitását szükség szerint kitámasztással biztosítani kell. 
A  kémények elbontását megelőzően a kéményseprő-ipari közszolgáltatótól előzetesen 
kéményseprő-ipari vizsgálatot ken kérni.  A  kéményseprő-ipari vizsgálat eredményét az építési 
naplóhoz csatolni kell. 

7. Az épület bontása után a szomszédos,  Budapest  VIII. kerület, Gyulai Pál utca  8.  szám  Wadi, 36452 
helyrajzi számú, valamint a  Budapest  VIII. kerület, Gyulai Pál utca  10.  szám alatti,  36454  helyrajzi 
számú ingatlanon az el bontott épülettel csatlakozó épületnek a bontást megelőzően 
épületszerkezettel takart homlokzatfelületét helyre kell állítani, vakolt, színezett felületképzésérő l 
gondoskodni kell. 

8. Felhivom az Építtető figyelmét, hogy a bontási tevékenység befejezését követően harminc napon belül 
az ingatlan-nyilvántartási változás átvezetése, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásban (a 
továbbiakban: 0ÉNY) történő feltüntetés érdekében a megvalósult állapotról hatályos földhivatali 
záradékkal ellátott változási vázrajzot kell az 0ÉNY-be feltölteni. 

9. A  bontás kieelezése közben megjelenő veszélyes hulladékot kezelni kell, illetve gondoskodni kell 
elszállítás után az ártalmatlanításáról.  A  faszerkezetek elbontásakor az esetleges gombafertőzések 
kiszűrésére faanyagvédelmi szakértői szemlét kell tartani, ennek eredményét jegyzőkönyvben 
rögzíteni kell.  A  kibontott faanyagot ismételten felhasználni tilos. 

Az azbeszttartalmú épületrész bontására irányuló épitési tevékenység megkezdése előtt  15 
nappal írásban be kell jelentenie a munkavégzés helye szerint illetékes fővárosi kormányhivatalnak, 
mint munkavédelmi hatóságnak nyilvántartásba vétel céljából. 

A  bejelentést  3  példányban kell benyújtani, a bejelentés nem mentesít a külön jogszabályban az 
azbeszttel mint veszélyes, rákkeltő anyaggal kapcsolatos más jelentési kötelezettségek megtétele alól. 

A  bejelentésről a munkavédelmi hatóság három munkanapon belül értesíti a területileg illetékes 
környezetvédelmi hatóságot. 
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Azbesztet, azbeszttartalmú terméket tartalmazó épület, létesítmény, szerkezet bontása '  illetve 
azbesztnek  %soy  azbeszttartalmú terméknek építményből, létesítményből történő eltávolítása előtt a 
munkáltatónak munkatervet kell készitenie. 

A  munkáltató a munkatervben meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyek a munkavállalók 
munkahelyi biztonságát  es  egészségvédelmét - az azbeszt eltávolításával  es  a hulladék kezelésével 
kapcsolatosan tekintettel a környezet védelmére is - garantálják.  A  munkatervet a bejelentéshez 
mellékelni kell. 

Azbeszttel, azbeszttartalmú termékkel végzett bontási vagy mentesitési munka megkezdése előtt a 
munkáltatónak nyilatkoznia kell, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges szakmai ismeretek 
biztosítottak, illetve építési engedélyezéshez kötött tevékenység végzésére jogosult. 

Felhívom az Apittetó figyelmét, hogy bontási kivitelezési tevékenységből származó zaj-  as 
rezgésterhelési határértékeit a zajtól védendő területeken (lakóterület, stb.) a külön jogszabályban 
előírtak szerint be kell tartani. 

Felhívom a figyelmet arra, hogy az bontási engedély feltételeinek figyelmen kívül hagyása 
jogszerűtlen építési tevékenységnek minősül és építésrendészeti eljárást  von  maga után. 

Felhívom a figyelmet, hogy a  2020.  március 27-én kelt tartószerkezeti szakértői véleményben 
tartószerkezeti szempontból veszélyesnek minősített szomszédos épületek felöli  (Budapest  VIII. 
kerület, Gyulai Pál utca  10. es Budapest  VIII. kerület, Stáhly utca  7.)  tűzfalak  es  tetőszerkezetek veszélyes 
állapotának megszüntetéséről, valamint a melléképületek használatának megtiltásáról külön 
döntésben rendelkezem. 

Jelen bontási engedély az Épittetöt az egyéb jogszabályokban előirt engedélyek, hozzájárulások 
megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesíti, valamint a bontási munkával kapcsolatos polgári 
jogi igényt nem dönt el. 

E bontási engedély véglegessé válásának napjától  1  évig hatályos. 

A  bontási engedély hatálya meghosszabbodik,  ha  a hatályossága alatt 

a) a bontási engedély hatályát az építésügyi hatóság meghosszabbitotta, vagy 
b) a tényleges bontási tevékenységet megkezdték, azt folyamatosan végzik  es  a bontási tevékenység 
megkezdésétől számított három  even  belül befejezik. 

A  bontási munka végzésének megkezdése előtt, valamint megkezdett bontási tevékenység esetén az 
építésügyi hatóság akkor hosszabbítja meg a bontási engedély hatályát,  ha  az engedélyezett építési 
tevékenységre (bontási) s.ronatkozó, az engedély megadásakor hatályos jogszabályok 
aa) nem változtak meg, vagy 
ab)  megváltoztak,  de  a jogszabályváltozás az engedélyezett tevékenységet nem érinti, vagy  ha  érinti, akkor 
a jogszabályváltozásból eredő újabb követelmények — kivéve,  ha  azok tartalma építési engedélyhez kötött 
építési tevékenységet érint — az engedély feltételeként elölnra teljesíthetők. 

Ez a határozat a hozzá tartozó, ÉTOR rendszer elektronikus záradékával ellátott építészeti-műszaki 
dokumentációban foglaltakkal együtt hatályos. 

Tárgyi építésügyi hatósági eljárás alapjául szolgáló jogviszonyban,  ha  a polgári jog szabályai szerint az 
épittetö helyébe (jogelőd) az eljárás folyamán vagy annak jogerős lezárását követően jogutód lep, akkor a 
jogelőd vagy a jogutód kérelmére az építésügyi hatóság dönt a jogutódlásról. 

Az Apittetö jogutódja e döntés meghozatalát követően felhasználhatja az építésügyi hatósági 
engedélyt. 

Az Épittetö — a bontási engedély köteles munkák kivételével — csak a jogerős bontási engedély és az ahhoz 
tartozó, engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció birtokában  es  annak 
megfelelően, az engedély hatályának időtartama alatt végezhet építési (bontási) tevékenységet. 

Az Építtető és a Kivitelező együttesen felel azért, hogy az építésügyi hatóság által meghatározott 
időtartamon belül az építmény környezetéből az építőipari kivitelezési tevékenység során keletkezett építési 
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hulladékot —  a  külön jogszabályban meghatározott módon — elszállíttassa,  a  környezet  es a  terep felszínét 
az eredeti, illetve az engedélyezett állapotában átadja,  a  környezetben okozott károkat megszüntesse. 

Felhívom az Építtető figyelmét arra, hogy az engedélyezett bontási munkák kivitelezése során  a  következő 
esetekben kötelező építési műszaki ellenőrt megbíznia: 

az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, 
az építési beruházás  a  Kbt. hatálya alá tartozik, 

- ha  építtetői fedezetkezelő működik közre. 

Felhívom  a  figyelmet arra, hogy az engedélyezett bontási munkák kivitelezője az építési munkahely 
kialakításának megkezdése előtt  a  külön jogszabályban elöirtak szerinti előzetes bejelentést köteles tenni az 
építési munkahely szerint illetékes megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségéhez abban az 
esetben,  ha 

a) az építőipari kivitelezési tevékenység időtartama előreláthatóan meghaladja  a 30  munkanapot  es 
egyidejűleg ott több  mint 20  fő munkavállaló végez munkát; 
b) a  tenezett munka mennyisége meghaladja az  500  embemapot. 

Az  építési munkahely kialakítására vonatkozó előzetes bejelentés időszerű adatait az építési munkahelyen 
jól láthatóan  ken  elhelyezni.  Ha  más jogszabály szintén előír ilyen kötelezettséget, akkor az azonos adatokat 
csak egyszer kell feltüntetni. 

Jelen bontási engedély  a  közterületen bontási tevékenység végzésére nem jogosít 

Az  építőipari kivitelezési tevékenységet jogerős  es  végrehajtható bontási engedély alapján, annak 
hatálya alatt elektronikus építési napló  (a  továbbiakban: e-építési napló) készenlétbe helyezését 
követően lehetmegkezdeni. 

Az  e-építési naplót az OÉNY üzemeltetője,  a  Lechner  Tudásközpont Területi, Építészeti  es 
Informatikai  Nonprofit  Korlátolt Felelősségű Társaság  (a  továbbiakban: LTK)  a  Dokumentációs  As 
Információs Központ Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatában foglaltak szerint, az Épittető 
kezdeményezésére helyezi készenlétbe  es  ahhoz az építtető számára hozzáférést biztosít. 

Felhívom az Építtető figyelmét  a  következőkre: 

Ha  az Építtető az építési tevékenységgel érintett teleknek,  es a  rajta álló építményeknek nem  a 
kizárólagos tulajdonosa, az építési munkaterület fővállalkozó kivitelező részére történő átadását  a 
telek, építmény, építrnényrész tulajdonosának külön nyilatkozatban kell tudomásul vennie és azt az 
építési naplóhoz csatolnia. 

Az  előzőekben leirt nyilatkozat hiányában az építési munkaterület nem adható át  a  fővállalkozó 
kivitelező részére, az építési napló nem nyitható meg és  a  kivitelezés nem kezdhető meg. 

Felhívom  a  figyelmet arra, hogy az építésfelügyeleti hatóság az elektronikus építési naplóba történő 
egyidejű bejegyzéssel megtiltja az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását,  ha  az építési 
munkaterület átadására vagy építőipari kivitelezési tevékenység folytatására  a  telek, épitmény vagy 
építményrész tulajdonosának az előzőekben meghatározott nyilatkozata hiányában kerül sor. 

Az  építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót — az elektronikus 
építési napló esetén az első elektronikus építési főnaplót —  es  abban az építtető ált  al a  fővállalkozó kivitelező 
részére  a  szerződés szerint átadott építési munkaterület átadás-átvételét — az időpont,  a  tevékenység és  a 
munkaterület megjelöléséel — rögzíteni kell. 

Az  építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az Építtető az építési munkaterületet  a  szerződés 
szerint átadja  a  fővállalkozó kivitelező részére.  Az  alvállalkozó kivitelező részére az építési területet  a 
megrendelő vállalkozó kivitelező adja át. 

Az  építési naplót naprakész állapotban kell tartani ügy, hogy minden munkavégzési napon történjen 
bejegyzés.  Ha  munkavégzés nem történik, napi jelentés nem szükséges, viszont ezt  a  tényt —  a  várható 
munkafolytatási  nap  megjelölésével — az utolsó munkavégzési napon  be  kell jegyezni. 

Ha a  bontási munka végzése során természeti érték, építészeti vagy régészeti emlék, illetőleg építménnyel 
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kapcsolatos képzőművészeti alkotás kerül elő, a kivitelezö köteles azt az építésügyi hatósághoz, valamint 
más hatáskörrel rendelkező hatósághoz haladéktalanul bejelenteni,  es  a lelőhelyet a hatósági intézkedésig 

érintetlenül hagyni. 

Az Apittetőnek a bontási tevékenység befejezését a befejezéstől számított tizenöt  (15)  napon belül 

közölnie kell BFKH Örökségvédelmi Osztályával, mint az elsőfokú építésügyi hatósággal, amelyhez a 

külön jogszabályban meghatározott, kitöltött adatlapot mellékeini Kell. 

Az építésügyi hatóság jogosult a bontási tevékenység elvégzését, a bontási tevékenység 

befejezésének közlésétől,  de  legkésőbb a bontási engedély hatályának lejártát követő tizenöt napon 

belül helyszíni szemlén ellenőrizni. 

Az Flpittető a bontási tevékenység befejezését követően — a külön jogszabályban meghatározott 

minőségű és mennyiségű hulladék keletkezése esetén — köteles elkészíteni a bontási tevékenység során 

ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt bontási hulladék nyilvántartó lapot, melyet az illetékes 

környezetvédelmi hatósághoz  (Pest  Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Bányafelügyeleti Főosztäly,  1072 Budapest,  Nagydiófa utca  10-12.)  kell benyújtania. 

A  bontási hulladékok csoportosítása a külön jogszabályban meghatározottak szerint történik. 

Amennyiben bármely a külön jogszabályban szereplő, a hulladék anyagi minősége szerinti csoportban (a 
továbbiakban: csoport) a keletkező bontási hulladék mennyisége meghaladja a meghatározott mennyiségi 

küszöbértéket, az Építtető köteles az adott csoporthoz tartozó hulladékot — a hulladék további könnyebb 

hasznosíthatósága érdekében — a többi csoporthoz tartozó hulladéktól  elk  ülönitetten gyűjteni mindaddig, 
amíg a hulladékot a kezelőnek  at  nem adja. 

Az előző bekezdés szerinti kötelezettségének az Apittető köteles a keletkezés helyén, vagy  ha  ez nem 
lehetséges, hulladékkezelő létesitményben eleget tenni. 

Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot — amennyiben az műszakilag lehetséges — az Épittető a települési 

hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló külön jogszabály előírásainak 

megfelelően a hulladékkezelőnek átadja. 

Amennyiben bármely csoportban a keletkező bontási hulladék mennyisége nem éri el a külön jogszabályban 

meghatározott mennyiségi küszöbértéket, akkor a külön jogszabályban meghatározott ártalmatlan itási 
szabályokat kell alkalmazni. 

Jelen engedély a közterületen, bontási és építési tevékenység végzésére, építmény elhelyezésére nem 

jogosít. Apittető köteles a bontási tevékenységgel érintett ingatlan előtti közút, illetve az ingatlan körüli járdák, 

járdaszegélyek '  lépcsők, korlátok stb. helyreállításáról gondoskodni — amennyiben a bontás alatt károsodott — 
legkésőbb a meglévő épület teljes elbontásáig. 

Az Építtető köteles megakadályozni, hogy az építkezésen dolgozó járművek a közutat beszennyezzék,  es 
amennyiben az mégis megtörténne, köteles intézkedni a közút megtisztítására. 

Közterületen bontási anyag csak külön engedély (megállapodás) alapján tárolható. 

Jelendöntésem a közléssel végleges. 

Határozatom ellen fellebbezésnek helye  nines. 

A  döntés ellen az ügyfelek jogsérelemre hivatkozással közigazgatási pert indíthatnak, döntésem 

közlésétől számított  15  napon belül. 

Jogi  képviselő nélkül eljáró magánszemély a keresetlevelet BFKH örökségvédelmi Osztályánál nyújthatja 

be, a Fővárosi Törvényszéknek  (1027 Budapest,  Tölgyfa utca  1-3.)  címezve. 

Jogi  képviselő, illetőleg belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet az elektronikus 

ügyintézés szabályai szerint nyújthatja be. 

A  kereselievél benyújtásának a döntés hatályosulására nincs halasztó hatálya' 

Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a 

közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára 



okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali 
jogvédelmet kérhet. 

Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes 
intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése,  A  bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes 
halasztó hatályát.  A  halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, 
annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. 

A  végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatositó szerv tudomására jutásától annak elbirálásáig,  de 
legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve,  ha  a közigazgatási szerv a 
cselekményét azonnal végrehajthatónak nyilvánította.  A  tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási 
cselekmények a bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak. 

Ha  egyik fél sem kérte tárgyalás tartását,  es  azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy 
érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevelben, az alperes a 
védiratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a 
perbeállítástól számított tizenöt napon belül is kérhető.  A  tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt 
igazolásnak nincs helye. 

A  birósági eljárásért az illetéktörvényben megállapított illetéket kell fizetni. Nem kötelezhető illeték fizetésére 
az, aki a külön jogszabály szerint költségmentességet, vagy e törvény szerint illetékmentességet élvez. 

A  közigazgatási bírósági eljárásban a feleket illetékfeljegyzési jog illeti meg, a fél mentesül a bírósági illetékk 
előzetes megfizetése alól. Az illetéket az a fél fizeti meg, akit a bíróság eljárásában erre kötelez. 

A  keresetlevél előterjesztésére nyitva álló időben, a vonatkozó iratanyag BFKH Örökségvédelmi Osztályán 
(1056 Budapest,  Váci utca  62-64.),  ügyfélfogadási időben (hétfőni  130'  órától —  16"  óráig, szerdán:  8"  órától 
- 16"óráig, pénteken:  80'  órától - 12"óráig) megtekinthető. 

Eljárásomban egyéb eljárási költséget nem állapítottam meg. 

INDOKOLÁS 

Az Épittető által az ÉTOR rendszerben  2020.  március 23-án előterjesztett kérelmére a tárgyi ügyben BFKH 
Örökségvédelmi Osztálya előtt  2020.  március 24-én bontási engedélyezési eljárás indult. 

A 2020.  március 26-án kelt, BP/2604/00222-2/2020. számú végzésemmel a bontási engedély iránti 
kérelmetaz Akr.  46.  §  (2)  bekezdése alapján visszautasitottam. 

Az Épittető a bontási engedély iránti kérelmét  2020.  március  27-än  ismételten előterjesztette. 

BFKH Örökségvédelmi Osztálya előtt a tárgyi építésügyi hatósági engedélyezési eljárás ügyintézési ideje 
2020.  március 30-án indult. 

A  kérelmet és mellékleteit megvizsgálva, a tervezett bontási munkák tekintetében a kérelem 
benyújtásakor hatályos jogszabályi előírásokban foglaltakra figyelemmel a következőket állapítottam 
meg: 

Az épitett környezet alakításáról S védelméről szóló  1997.  évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Av.)  34.  § 
(1)  bekezdése szerint bontási tevékenység megkezdéséhez és folytatásához jogszabályban meghatározott 
esetekben az épitésügyi hatóság eljárásánaklefolytatása szükséges. 

A  fenti jogszabályi rendelkezés és az épitésügyi és Sitésfelügyeleti hatósági e/ját-Sokról és 
ellenőrzéseke, valamint az épi(ésügyi hatósági szolgáltatásról szóló  312/2012. 21 8.)  Korm. rendelet (a 
továbbiakban:  312/2012. Kr.) 45.  §  (1)  bekezdés  c)  pontja alapján a kérelemben megjelölt ingatlanon a 
meglévő, károsodott melléképület részleges bontására vonatkozó munkák elvégzéséhez az 
épitésügyi hatóság engedélye szükséges. 

A  kulturális örökség védelméért felelős miniszter által vezetett közhiteles hatósági nyilvántartás adatai 
szerint a kérelemmel érintett,  Budapest  VIII. kerület, Gyulai Pál utca  8.  szám alatti,  36453  helyrajzi 
számon felvett ingatlanon a meglévő lakóház nyilvántartott műemléki érték, amely a nyilvántartásban 
15617  azonosító számon szerepel, valamint a nyilvántartásban  15616 [18996]  azonosító számon szereplő 



ház ex-lege műemléki környezete. 

A  tárgyi bontási engedélyezési eljárásban a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 
6812018. (IV. 9.)  Korm. rendelet (a továbbiakban: Övr.)  3.  §  (1)  bekezdés a) pontja alapján BFKH 
Örökségvédelmi Osztálya rendelkezik hatáskörrel. 

A 312/2012. Kr. 6.  §  (1)  és  (3)  bekezdései, valamint a  46.  §  (1)  bekezdése szerint a bontási engedély iránti 

kérelem elbírálása során az építésügyi hatóság az építésügyi hatósági döntés meghozatalához szükséges 

tényállás tisztázásának keretében az építési tevékenység helyszínén, annak környezetében vizsgálja a 
döntés meghozatalának feltételeit. 

BFKH Örökségvédelmi Osztálya illetékes műemléki szakügyintézői a tárgyi ingatlanon  2020.  április  02-án, 
valamint  2020.  április 14-én a tárgyi ingatlanon helyszíni szemlét tartottak, ahol megállapították  es 
jegyzőkönyvben rögzítették a következőket: 

A  rendelőintézet  es  a Gyulai Pál utca  10.  szám alatti ingatlan felől a tartófalakon függőleges repedések 
láthatók, valamint a falon több helyen lyukak keletkeztek. 
A  Gyulai Pál utca  10,  szám alatti ingatlan felöli tűzfal  also 1,5  méteres szakaszán a kő elemek mállott 
állapotban vannak, keresztmetszetük jelentősen csökkent. 
A  tűzfal magassága  -8.00 meter  magas. 
A  vonóvasak tartószerkezeti szerepe a födem eltávolításával gyakorlatilag megszűnt. 
A  fa fedélszerkezet a beázások miatt korhad, gomba-  es  rovarkárosodások láthatók az egyes 
elemeken. 
A  héjazat azbeszt tartalmú hullámpala, töredezett, lyukas állapotban. 
A  bontási engedély megadásához szükséges, jogszabályokban rögzített feltételek fennállnak, a 
tervezett bontási munkálatokat nem kezdték meg, továbbá a kérelem mellékleteként benyújtott, a 
meglévő állapotot rögzítő építészeti-műszaki tervdokumentáció tartalma a helyszínen tapasztaltaknak 
megfelel. 

A  helyszíni szemléről készült jegyzőkönyv, valamint a helyszínen készült fotók az ÉTDR rendszerbe 

feltöltésre kerültek. 

A 312J2012. Kr. 46.  §  (1)  bekezdése rögzíti, hogy az épitésügyi hatóságnak a bontási engedély iránti kérelem 

elbirálása során miről kell meggyőződnie. 

Az engedélyezésre benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció a  312/2012. Kr. 8.  számú mellékletében 

rögzített tartalmi követelményeknek megfelel. 

A 312/2012. Kr. 46.  §  (5)  bekezdésében előírtak figyelembevételével a tervező jogosultsága a  Magyar 

Mérnöki Kamara elektronikus névjegyzékében közvetlenül ellenőrzésre került, amely szerint a kérelem 
mellékleteként benyújtott terveken a tervezőkent megjelölt személy jogosult a kérelemben megjelölt bontási 

tevékenységgel kapcsolatos építészeti-műszaki tervezésre. 

Jelen bontási engedélyezési eljárásban az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló  531/2017.  (XII.  29.)  Korm. rendelet (a továbbiakban:  531/2017. R.) 1.  §  (1) 
bekezdése és az ott megjelölt  1.  számú melléklet  4.  táblázata szerinti szakhatóságok bevonásának 

jogszabályi feltételei nem álltak  tent 

A 312/2012. Kr. 11/A.  §  (2)  bekezdése, valamint a  6.  melléklet  Ill.  táblázat  15.  sora szerint az engedélyezési 

eljárásokban az építésügyi hatóságnak vizsgálnia kell meghatározott feltételek esetén az örökségvedelmi 

szakkerdéseket. 

I.  A  fenti jogszabályhelyeken foglaltaknak megfelelően az örökségvédelmi szakkérdéseket 
vizsgáltam, e szakkérdés tekintetében jelen döntésem rendelkező részében kikötéseket nem 

tettem, a tervezett bontási munka örökségvédelmi érdeketnem sért 

A  kulturális örökség védelméről szóló  2001.  évi  WV.  törvény (a továbbiakban: Kötv.)  43.  §  (5b),  (Sc)  es 

(5d)  bekezdése és az Övr.  69.  §-a, valamint az ÉTDR rendszerbe feltöltött tervdokumentációt átvizsgálva  es 

a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján a következőket állapítottam meg: 

A  kérelem mellékleteként feltöltött,  2020.  május 23-án kelt  BOO  störténeti tudományos dokumentáció 

szerint a  19.  század első felében a tárgyi ingatlan már be van építve, ekkor még földszintes formában, és 
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az épület mögött kert latható. Az 1838-as nagy pesti árvíz kárfelmérését összegző térképén a telken 
meglévő épületet megmaradónak jelölték.  Mai  formáját 1863-ban nyeri el. Az  1863.  évből származó 
építészeti terv egy  U  alakú földszintes lakóépület emeletráépítését  es  bővítését ábrázolja. Bár a 
műemléki védelem az egész ingatlanra vonatkozik, mégis nyilvánvaló, hogy az Ingatlan az eredeti 
állapotokat máig őrző utcai lakóépület miatt került fel az országos listára. 

A  fentiek, valamint az Építéstörténeti tudományos dokumentáció mellékletét képező értékleltár 
alapján megállapítottam, hogy az elbontani tervezett melléképületek műemléki értékekkel nem 
rendelkeznek, bontásukat jogszabály nem tiltja, továbbá a beavatkozással az általános műemléki 
védelem alá eső épület jellege, egysége, összképe hátrányosan nem változik, a tervezett bontási 
tevékenység a Övr.  69.  §-ában felsorolt szempontoknak megfelel, azaz a védett épület 
érvényesülését károsan nem befolyásolja. 

Az Étv.  18.  §  (1)  bekezdése kimondja, hogy építési munkát végezni az e törvényben foglaltak, valamint az 
egyéb jogszabályok megtartásán túl, csak a helyi építési szabályzat, szabályozási terv előírásainak 
megfelelően szabad. 

A  kérelem benyújtásakor a tárgyi építési területet magába foglaló területen  Budapest  Főváros Rendezési 
Szabályzatáról szóló  5/2015.  (II.  16.)  Föv. Kgy. Rendelete (a továbbiakban; FRSZ), valamint  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Múzeum körút Rákóczi út — 
Blaha Lujza tér északi  es  keleti oldala — József körút — út által határolt terület (Palotanegyed) Kerületi 
Építési Szabályzatáról szóló  34/2019.  (VIII.  22.)  önkormányzati rendelete (a továbbiakban: PALOTAKÉSZ) 
és annak  1.  számú melléklete (a továbbiakban: SZT) a hatályos. 

Az SZT a tervezett bontással érintett ingatlant Vt-V/P-2 jelű építési övezetbe sorolta 

A  Vt-V/P-2 jelű övezet városközponti terület, amelyre vonatkozóan az építési övezeti általános előírásokat 
a PALOTAKÉSZ  33.  §  es  a  34.  §  (1)  bekezdése tartalmazza. 

A  benyújtott tervdokumentációból megállapíthatóan a tervezett bontási munka az FRSZ és a 
PALOTAKÉSESZT előírásainak megfelel, valamint azzal a meglévő, károsodott melléképület tervezett 
részleges bontása nem ellentétes. 

A  tervezett bontási munka a helyszíni szemlén tapasztaltak figyelembevételével  es  a kérelem mellékleteként 
benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációban foglaltak a fent leírt részletezettséggel kielégítik a 
vonatkozó biztonsági, környezetvédelmi, műszaki és egyéb követelményeket. 

A  vonatkozó jogszabályokban (Étv.,  312/2012. Kr.,  Kötv., Övr.) foglaltaknak a tervezett bontási 
tevékenység teljes körűen megfelel, ezért arra a bontási engedélyt jelen döntésem rendelkező 
részében feltüntetettek szerint megadtam. 

A  veszélyhelyzet elhárítására vonatkozó figyelemfelhívásomat a Kötv.  41. es 67.  §-ai és az Étv.  47.  §  (2) 
bekezdés b)és g) pontja alapján tettem. 

A 312/2012. Kr. 19.  §  (5)  bekezdés  d)  pontja  es  a  4,  §  (1)-(3)  bekezdései szerint a tárgyi építésügyi hatósági 
eljárásban az ügyfélkört a következők alapján állapítottam meg: 

A  fent idézett jogszabályi hivatkozások és tényállás figyelembevételevel, valamint az  Mu. 10. §-ban 
meghatározottak alapján, figyelembe véve a bontási engedély iránti kérelemben feltüntetetteket, a  2020. 
március 31-én kelt, BP/2604/00222-4/2020. számú függő hatályú határozattal az építtetőt, egyben a tárgyi 
bontási tevékenységgel érintett ingatlan tulajdonosát, valamint a tárgyi ingatlannal szomszédos ingatlanok 
tulajdonosait értesítettem, amellyel egyben jelen eljárásban meghatároztam az ügyfélkört. 

A 8P/2604/00222-4/2020.  számú függő hatályú határozatban tájékoztatást adtam az ügyfeleknek arról, hogy 
az az ügyfél, aki az eljárásban nyilatkozatot nem tesz, vagy kérelmet nem nyújt be, ügyféli jogát nem 
gyakorolhatja a  312/2012. Kr. (4)  bekezdés  4  pontja alapján. 

A 312/2012. Kr. 10.  §  (4)  bekezdésének  f)  pontja alapján felhívtam az eljárás megindításáról szóló 
levelemben az ügyfelek figyelmét arra, hogy az Ákr.  26/A.  §  (1)  bekezdésében meghatározottakon túl,  ha  a 
kapcsolattartás módjáról (papír alapú vagy elektronikus) nyolc napon belül nem nyilatkoznak, az eljárással 
kapcsolatos érdemi döntésről az ÉTDR felületén az Általános tájékoztatás felületén értesülhetnek. 
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Jelen döntésem meghozatalának időpontjáig a BP/2604/00222-4/2020. számú függő hatályú 
határozatommal értesített ügyfelek nyilatkozatot nem tettek, kérelmet nem nyújtottak be, valamint a 
kapcsolattartás módjáról sem nyilatkoztak. 

Az eljárás során az ügyfél elmulasztott nyilatkozatának tekintetében az igazolási kérelem benyújtásának 

lehetőségéről az Ákr.  53.  §-a alapján adtam tájékoztatást. 

A  határozatom rendelkező részében ismertetett feltételeket, figyelemfelhívásokat, kötelezéseket,  es 

általános előírásokat a következő jogszabályok rendelkezései alapján tettem: 

1. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló  191/2009. (IX 15.)  Komi. rendelet (a továbbiakban 

191/2009. Kr.)  alapján, az országos településrendezési  es  építési követelményekről szóló  25311997.  (XII. 
20.)  Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK)  108. §-ban As  a  109. §-ban  foglaltak alapján. 

2. Az OTÉK  53.  § előírásai alapján. 

3. Az Étv.  43.  §  (2)  bekezdése szerint. 

4. Az OTÉK  53.  § előírásai alapján. 

5. Az OTÉK  47.  §  (8) es (9)  bekezdése alapján. 

6. A  kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló  21/2016.  (VI.  9.) BM  rendelet 
7. §  (1)  bekezdése  b)  pont ba) alpontja alapján. 

7. Az OTÉK  108. es 109.  §-a alapján. 

8. A 312/2012. Kr. 47.  §  (3)  bekezdésének g) pontja alapján 

9. A  veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló  225/2015. 
(VIII.  7.)  Korm. rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 

12/2006. (Ill. 23.)  EüM rendelet  es  a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről  es  az 
általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló  26/2000. (IX. 30.)  EüM rendelet alapján. 

Továbbá: 

a hulladékjegyzékről szóló  72/2013.  (VIII.  27.)  VM rendelet; 

az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló  45/2004.  (VII.  26.)  BM-KvVm 

együttes rendelet, 
4/2002. R.  figyelembevételével; 
az Étv.  As  a  312J2012. Kr.; 

az építőipari kidtelezési tevékenységről szóló  191/2009. (IX. 15.)  Korm. rendelet; 

a környezeti zaj  es  rezgés elleni védelem egyes szabályairól  284/2007.  (X.  29.)  Korm. rendelet 

12.  §, a  13.  §  (1)  bekezdésének a) és  b)  pontjai alapján, 
a környezeti zaj-és rezgésterhelési határértékek megállapitäsáról szóló  27/2008.  (XII.  3.)  KvVM-EtiM 

együttes rendelet  5.  §  (1)  bekezdése, valamint a  7.  §-a alapján. 

E döntés rendelkező részében tájékoztatást adtam az Étv.  37.  §-a szerint arról, hogy az építés ügyi 

hatóság engedélye nem mentesiti az Apittetőt az építési tevékenység megkezdéséhez szükséges más 

hatósági engedélyek, nyilatkozatok vagy hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól, valamint az 
építésügyi hatóság engedélye az építési munkával kapcsolatos polgári jogi igényt nem dönt el. 

Határozatom rendelkező részében az engedély feltételeinek figyelmen kívül hagyása esetére az 

építésrendészeti eljárást az alábbi jogszabályhelyek alapján helyeztem kilátásba: 

Az Étv.  (2)  bekezdés  ab)  pontja és  48.  §  (1)  bekezdése, a  191/2009. Kr. 3.  §  (2a)  bekezdése és  5.  §  (5a)-
(5b)  bekezdése, valamint a  312/2012. Kr. 65.  §  (1)  bekezdésének  d)  pontja alapján jelen döntésem 

rendelkező részében tájékoztattam az Építtetőt arról, hogy mivel az Építtető az építési tevékenységgel 

érintett teleknek nem kizárólagos tulajdonosa, ezért az építési munkaterület fővállalkozó kivitelező 

részére történő átadását a telek, építmény, építményrész tulajdonosának külön nyilatkozatban kell 

tudomásul vennie  es  azt az építési naplóhoz csatolnia. Az előzőekben leírt nyilatkozat hiányában az 

építési munkaterület nem adható át a fővállalkozó kivitelező részére, az építési napló nem nyitható 

meg és a kivitelezés nem kezdhető meg, valamint az igy megkezdett kivitelezési tevékenységet az 

építésfehigyeleti hatóság az elektronikus építési naplóba történő egyidejű bejegyzéssel megtiltja. 

9 



Az illetékekről szóló  1990.  évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)  29.  §  (1)  bekezdése alapján, valamint 
annak XV. címében foglaltak szerint az épitésügyi hatósági eljárásért illetéket kell fizetni. 

Az Építtető az ltv. XV. cím I.  7.  pontja alapján számolt eljárási illetéket megfizette. 

Eljárásom során egyéb eljárási költség nem merült fel, annak viseléséről az Ákr.  129.  §  (1), (2) 
bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével rendelkeznem nem kellett. 

Az ÉN.  53/C.  §  (1)  bekezdése értelmében a kérelemre indult építésügyi hatósági eljárás esetében az 
ügyintézési határidő a kérelemnek a hatósághoz történő beérkezését követő első munkanapon kezdődik. 

A  tárgyi ügyben a  312/2012. Kr. 14/A.  §  (1)  bekezdése alapján az ügyintézési határidő  25  nap. 

Az ügyintézési határidőbe nem számítanak be az Ákr.  50.  §  (5)  bekezdésében meghatározott 
időtartamok. 

A  fentiek alapján a tárgyi ügy tekintetében az ügyintézési határidő  2020.  április 23-án jár le. 

Jelen döntésemet az előzőekben hivatkozott jogszabályokban előírt ügyintézési határidőn belül 

hoztam meg. 

Jelen döntésem rendelkező részében a  2020.  március 31én kelt BP/2604/00222-4/2020. számon 

kiadott függő hatályú döntésemmel összefüggésben a joggyakorlásra vonatkozóan az Ákr.  43.  §  (4) 
bekezdésében foglaltak alapján az Épittetőt tájékoztattam. 

BFKH Örökségvédelmi Osztályának döntési hatásköre  es  illetékessége az Ákr.  16.  §  (1)  bekezdés a) 
pontján, a Övr.  3.  §  (1)  bekezdésének a) pontján, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
86/2019. (IV. 23.)  Korm. rendelet  2.  §  (1)  bekezdésén és  32.  § a) pontján alapul. 

Budapest, 2020.  április  17, 

Az elTDR rendszerben rögzített irattal 
mindenben megegyező hiteles másolat. 

Budapest, 2020. 01-.20 

Kantor Anita  Katalin 
műemléki szakügyintéző 

dr. Sára Botond 

kormánymegbízott megbízásából: 

Sajti Zsuzsanna 

osztályvezető 

A 11  oldal a BP/2604/00222-8/2020. számú határozatomról eriesitettek körét tartalmazza: 

A  BP/2604/0022241/2020 szämu hatärozatomr61UGYFÉLI MINŐ SÉGBEN értesül. 
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Jelen dontéseme az ügyfelek Mitelmény I  than  értesülnek. 

A  BP12604/00222-8/2020. számú határozatomról TÁJÉKOZTATÁSUL értesül. 

1. Nagy  Miklos  - az Epittetö képviseleti megbízottja ETDR 

    

2, Magyar  Marti  -Magyar  Nemzeti Vagyonkezelö - szomszéd Budapest Pozsonyi út 56. 1133 

3. Szent Rókus  Kornai es  Intézményei szomszéd Budapest Gyulai Pál utca 2, 1085 

4, Budapest  VIII. kerület, Gyulai  Pal  utca  10.  sz.  slant 36454  hrsz-ü Társasház tulajdonosai, a  Budapest 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  211.  - Druzsbovszky  Eva  -, mint közös képviselön 

keresztül - szomszéd 

Baross utca 84. 1082 

E. Pest  Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelml is banyatelügyeleti  Budapest Nagy Olófa utca 10-12. 1072 

 

Főosztály Kirmentesitesi Osztály • véglegessé vilis utánoz BIDR rendszerben 

    

6. Fővárosi Katasztrőtavédelml Igragatrzság (vizügy) véglegessé válás az ÉTOR  Budapest Dologház utca 1. 1081 

rendszerben 

7. Miniszterelnökség - nyilvántartás -véglegessé válás után melláltlettel tioR 

S. EFKI-10rökségvedelmi Osztály - irattár ETDR 

S-J 
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1.4 Közvet I 

Megnevezés 

1.  Építmény közvetlen költsége 

.5nköltség összesen 

2.1  Árkockázati fedezet vet.alap 

2.3  Anyagigazgatási ks.,alap  

2.5  Fedezet vetítési alap  1.4 
Tartalékkeret vetítési alap 

Anyagköltség Dijköltseg 

6.215.965 23.602.669 

6.215.965 23.602.669 

6.215.965 

6.215.965 

2 3.602.669 
29.818.634 

keti-Snr 

Építő S Épületkarbantartó  Zn. 
1149 Budapest,  Egressy út  28-30. 
Tel:+36  1 422-3550  Fax:+36  1 422-3559 
E-mail:  infoepkar.hu www.epkar.hu 
Adószám :  11266101-2-43 
Cégjegyzékszám:  01-10-044871 
OB:16702136-48594008-51100005 

Cím:  Budapest.  VIII Oda:  Pal u.8. 
Udvari melléképület 

A  munka leírása: 
Bontási munkák 

Kelt:  2020.04.30. 
Szám: 
KSH besorolás: 
Teljesnés: megrendel 
Készítette: 

szerint 

Készült: Helyszini felmérés alapján 
TERC VII;  2020/1.  szerint 

.Arajanlat 

4.1  ÁFA vetítési 
4.2  Aia 

1 
22,00% 

29.818.634 
8.051.031 

5. A  munka  am 37.869.665 

I ti t oOE,Ikhcpuld.13,,! 



nonIS(i12; 

33.4611 

I. oldal 

Ssz. Tételszám Egységre jutó (hWE) A  tétel  lira  összesen  (IMF) 
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

1 12-021-1.1-0121601 (1)  ÖN 
Ideiglenes kerítés, 
mobil  kerítés elhelyezése (tartozékok külön tételben) 
STEELVENIT ST11/11 csökeretes elOhoruanyzott mobilkerítés. 
szélesség:  3500  mm. magasság:  2000  mm. htlailátmérö:  3.5  mm. 
haloosztás:  100x300  mm 

50 in 191 750 

2 21-011-11.2 (22)  ÖN 
Építési törmelék konténeres elszüllítása lerakása. 
lerakóhelyi 
4.0  m'-es  konténerbe 

db 35.500 O 

3 21-011-11.6 (26) ON 
Építési törmelék konténeres elszállítása lerakása. 
lerakóhelyi  Ojai. 
8.0  tnI-es konténerbe 

60  db 54.000 

21-011-12 (29)  ÖN 
Munkahelyi depániából építési törmelék konténerbe rakása. 
kézi erbvel. önálló munka eseten cis/amok-a. 
konténer szallítás né Ik iiI 

476,5 m3 0 6.000 

5 31-000-14.2 (75)  ÖN 
Beton  aljzatok, járják bontása  10 em  vastagság felett 
kavicsbetonból 

37,2 m3 0 57.500 

6 31-000-14.4 (77)  ÖN 
Beton  aljzatok, jardák bontása  10 um  v051aĽ5á2  Melt. 
acélháló erösítésü kavicsbetonból 

19.65 m3 

7 31-030-11.1.1.2-0112410 (2(l)  ÖN 
Belem aljzat készítése  heb  vine!' hexed 18.  nbOI. 
kézi to‘abbitassal és bedolgozássa 
merev aljzatra. tartOszerkezet re lécLei ichuR a. 
La'  icsbetonbOl. C  8:10  -  C16:20 

kissé köpldkem kontkimmui.4ú bemnbr31.. 

6 cm  \ aStagSA!2. 
(  12 3 5  - NN(11) - - kNi  32.5. in  - 
moduitissa; 

53,25 m3 

63.250 

19.739 

9.550 37.500 

142.000 0 

3.240.000 0 

0 2.859.000 

0 2.139.000 

0 1.242.863 

162.S47 276.945 



2.  oldal 

Ssz. THelszám Egységre jutó  (HUF) A  thel ára összesen  (HUF) 

TileMinis Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 
- -- •  --

 

8 31-051-6.2.2-0121410 (II)  ÖN 

Vasbeton fedkő, fedlap készítése, 
fedkő cementhabarcs simítással, zsaluzással, vízorrképzéssel, 
betonacél szereléssel. beton kézi tömörítésével,X0b(11), XN(I1) 
környezeti osztályú,kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 
10 cm  vastagságig. mellvéden, kerítésen és egyéb helyen 
C16/20  -  X01)(11) -24  -  F2  - CEM  42,5,  m =  6,8  finomsági 
mod  LI lussal 

27,3 m2 3.365 22.330 

9 33-000-1.1.1.1.1 (1)ÓN 

Teherhordó és khöltö falazat bontása, 

égetett agyag-kerámia termékekbő l, 
kisméretű, mészhomok, magasitott vagy nagyméretű téglából, 
barmilyen falvastagsággal. 

falazó, cementes mészhabaresból 
43,823 m3 11 20.750 

10 33-000-1.6.1.1.1 (7)  ÖN 

Teherhordó és kitöltő falazat bontása, 

természetes alapanyagú termékekbő l, 
härmilyen falvastagsággal. 

vegyes falazatból (tégla és kö együtt), 

falazó, cementes mészhabarcsból 
178,52 m3 

11 33-001-1.1.1.1.1.1.3-0127556 (3) ()NU 

Teherhordó és kitöltő falazat készitése, 
égetett agyag-kerámia termékekbő l. 
normal  elemekbő l. 
240-250  mm falvastagságban, 
250x120x65 mm-es méret ű 

kisméretű tömör téglából vagy kevéslvukú téglából. 

falazó cementhabarcsba falazva 

Wienerbcrger kisméretű tömör tégla  250x  I  20x65 nun 10  (Ni 
nan') 

M  10  (111II  00-c)  falazó cemeinhabares 
12,182 m3 60.102 65.590 732.163 799.017 

12 34-000-1.1(1)  ÖN 

Épület actly zszerkezett 

acjloszlim honizisa rácsos val2) t uuiöu szeiLezetbő l.  0.5  udh 
tömegig 

8  db 31.750 0 254.000 

N 

\ an:: let, 

0 22.400 

91.865 609.609 

0 909.327 

0 3.998.848 



3.  oldal 

Ssz. Tételszárn Egységre jut()  (HUE) A  tétel ára összesen  (HUE') 

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

13 341000-1.2 (2)  ÖN 
Épület acelvázszerkezet. 

acéltartók bontása rácsos vagy tömör szerkezetbő l,  0,5  t/db 

tömegig 

2 (lb 0 35.800 0 71.600 

14 34-000-1.3 (3) ON 
fipület acélyázszerkezet. 

acél tetöszerkezet bontása rácsos ‚agy Őniör szaruzattal.  40  kgS 

m2  tömegig 

131 7.000 m2 0 917.000 

IS 35-000-1.1 (1)  ÖN 
Fa tetöszerkezet bruit ása 

0.036 nfitn: famennyiség i2 

248 tn2 0 1.100 272.800 

In 35-000-2.1 (3)  ÖN 
Tető lécezés bontása bärmel) 

egyszeres hornyolt eserépfedes alatt 

124  In2 550 68.200 

17 35-000-5.3 (9)  ÖN 
Födémszerkezet 

csapos gerendafödém szerkezet bontósa 

248  rn2 4.950 1.227.600 

18 35-003-1.1-0410024 (1) ON 
Tetőlécezés 

hornyolt cserep feclés a ló 

Fenyő telő léc  3-6,5  m  25x50 nun 
136 r02 457 1.540 62.152 200.440 

19 35-011-1.2.1-0214110 (3) ON 
Faanyag  combo  és rovarkarte‘13 elleni 

megszüntet6 védelme 

mazolási technológiával télhordott anyaggal 

Remmers Multi GS'  oldöszeiCS anpregnúlo alar“ 

unegszüntetö faanagsécielemre.  2052 

136 m2 887 

20 3548144.2-0310010 (8) 

Sieleinen. szauOit. l‘'eczcs 

stt0HIJI: 

I uctcn 1:"0 111111-CS 

0.5 1'2013 N7.208 

1.2611 120.632 171,360 

258,44n 43.604 129.220 



4.  oldal 

Ssz. TéteLszárn 

Tételkiírás Anyag Munkadíj 

21 36-000-1.3 (3)  ÖN 
Vakolat leverése 
homlokzatról  2,5 cm  vastagságig 

150 m2 0 1.400 

22 36-002-1 (1)  ÖN 
Felület portalanítása. előnedvesitése porlasztott 

vizsugärral, vakolás előtt 
150 m2 0,35 420 

23 36-002-11.1-0412852 (5)  ÖN# 
Tapadolud képzése gyári zsákos dizanyaggal. 
kézi erővel 
L13-Knauf  KONTAKT  VS  gazolo. Cszi  K00301101 

150  ni2 359 

24 36-005-1.1.1.1.1-0414'710 (1)  ÖN(/ 
Homlokzati alapvakolal réteg készkése 

kézi felhordással, 

előkevert normál szárazhabarcsból, 

sima.  normal  mész-cement vakolat. 
2 cm  vastagságban 
LB-Knauf  PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám:  K00215011 

150  rn2 1.427 7.140 

25 36-005-3.1-0414720 (21)  ÖNti 

Vakolat simnása,  alike  ert eyari szárazhabarcsból. 

vékomvakolatők, homlokz.alliestékek  ale, 4  mm vastagságig 

kézi félbordással gyártó  aim]  megadott OEgírn 2imm 

réte2vastagsággal) 

LB-Knatif SIMI ITAN  k  ülsó. belső kvarchomokos simito  4  mm 

vastagságban, 

tsz:  236081 
150 m2 216 2.240 

26 41-003-211.3-0115161 (41) ()NM 
Egyszeres fedés húzott, hot-moll ielőcscrepekkel. 

rögzítés IlLik ül. 
36-40L  tenihajlasszög között 

TÖNDACI  I  Kékes ívcs s amisn kciáriiia alapcserép.  21 „40 
Natur 

136 m2 4.542 1.610 

Anyag Munkadíj 

0 2111.000 

53 63.000 

53.850 126.000 

214.050 1.071.000 

32.400 336.000 

617.712 218,96!) 

840 

Egységre  jut?)  (H UF) A  tétel üra összesen  (HUF) 



5.  oldal 

Ssz. Tételszám Egységre jutó  (HUF) A  tétel ár a  összesen  (HUT) 
Tételkiírás Anyag Munkadij Anyag Munkadíj 

27 43-002-1.7-0411342 (7)  ÖN 
Függöereszcsatorna szerelése, félkörszch  n 

bármilyen kiteritelt szélességben, 
horganyzott acéllemezbő l 
ZANIF31411,1.1 függöereszesatorna. félkör szelvényű . külső 

peremes horganyzott acél.  Ks,: 33 cm.  Likkszám:124133-4000 

16  m 1.868 2 .800 

28 43-003-2.3.1-0993005 (17)  ÖN 
Oromszegély szerelése. 
borganyzolt acéllemezböl, 

33 cm  kiterített szélességig 

UNBAR  Seamline  FOP  szegély trizillorganyzott acél  4  7 275 
bevonat,  0.5  mm vtg.. kiterített szélesség:  201-250 min 

8,5  m 1.230 3.710 

29 43-003-3.3.1-0993005 (26)  ÖN 
Gerincfedés szerelése, 

horganyzott acéllemezbő l. 
33 cm  kiterhelt szélességig 
1.INDAR Seamline  FOP  szegély iűzilmrgaiwzoii acél  7 275 
bevonat.  0.5  mm \lg.. kiteruettszélesség:  201-250 nun 

16 in 1.230 3.710 

30 43-003-4.1.3.1-0993005 (35)  ÖN 
Falszegély szerelése 
keménybejalású tetribriz, 

horganyon atéllemezhöl. 
33 cm  kiteritett szélességig 

LINDAR Seamlinc  FOP  szegély lúzihorganyzott acél  / 1 75 
bevonat.  0.5 /11111  'tu.,  kiterített szélesség:  201-750 min 

8,5 in 1.301 31114) 

31 46-0(10-1.2 (2)  ÖN 
Örült üveg és régi tapasz eltávolgása 

bannih  ell  anyagú szerkcyclbő l. 
0.50 in;  tablaméro felett 

126 m2 1.0110 

29.888 44.800 

10.455 31.535 

19.680 59.360 

11.059 25.585 

0 126.000 



6. okla I 

Ssz. Tételszám Egységre jutó  (HUE) Á tétel ára összesen  (HUF) 
Tételkiirrás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

32 48-002-1.1.112-0096003 (2)  ÖN 
Talajnedvesség elleni szigetelési 
Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése. 
egy rétegben, 
vízszintes felületen, 
vízbázisú bitumenenudzióval (enyhén nedves vagy száraz 
felületen) 
weber-vet"  901  (EHROLAN  3K)  Mkozottan alkálhalló általános 
bittimenemulzió 

66 m2 233 420 

33 48-002-1.2.1.3.2-0413377 (73)  ÖN 
"Ialajnedvesség elleni szigetelés: 
Falszigeteks, 
vízszintes felületen. 
két rétegben. minimum  3.0  mm vastag 
elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel. aljzathoz 
foltonként vagy sávokban lángolvasztásos ragasztással. 
átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve 
EUROSZIG  El  ASTOFLEN  Pk 4 kg (3,2  mm)  (Ch.  SBS  mod., 
poliészter, -  15  'C.  120  T.  40-40  %,  6007600  l's1!5  cm) 

66 m2 2.342 7.840 

34 62-003-8.1-0618313 (25)  ÖN 
Tér- vagy järdaburkolat készitése. beton burkolóköb  halos, 
sows.  halszálka, parketta  vag)  kazetnis kötésben. 
zúzalékágyazatra fektetve. 
10x20x4,  I  0x20x5, 10x70xn.  I  0x20x8 cm-es méretű idomkövel 
KK  KAVICS BETON  London  tégla  I  Ox20x6  cm,  szürke 

55  in2 4.065 4,888 

15.378 27.720 

154.572 517.440 

223.575 268.840 

35 93-011-2.1.24)101011 (2)  ÖN 
Azbeszttartalmú építőanyagok eltávolítása a  (2/2006.( 111.23) 
EOM  rendeletnek megfelelően. bontás bejelentése a télügyeleti 
Itatóságnak. (mentesítési  ten.  egyéni védöfelszerelés és 

vizsgálólabor kiirása a  19-093  fejezetben). 
erős kínésű azbeszt mnékek boni isa. a veszélyes lifilladék 
szakszerű csomanolása. tárolása. elszállítása és ségleges 
elhelyezése. azbeszttel érintett területek hepa Illieres 
porszívozása. impreenfilása maradékszál lekötő anyaggal. 
azbeszt tartalmú hullampa  la (n min  vtg.-ig) bontása 
Dunamemi I üzvédelem eszélyes hulladék. erőskötésű 
azbeszttartalmú épitési törmelék gyű jtő. speetái ts konténel. 
szállítási és lerakohcb  i  What 

476  en2 

Mu»kanem összesen: 

9.000 228.480 4.284.000 

6.215.965 23.602,669 

G G 





Név TÁRSASHÁZ 

Kelt:  2020.05.18. 
Cím : 
Budapest  VIII. Gyulai  Pal U. 8 

A  munka leírása: 

Melléképület bontás ás bontás utáni állagmegóvási munkái 

Költségvetés Íöösszesitö 
Megnevezés 

 

Anyagköltség 

 

Düköltség 
I. Építmény közvetlen költségei 

 

8 141 343 30 936 521 
1.1  Közvetlen önköltség összesen 

 

814) 343 30 936 521 
2.1  ÁFA vetitési alap 
2.2  Áfa 77,00% 

  

39 
10 

077 
551 

864 
023 

3. A  munka ára 

   

49 628 887 

Házfelújító kft 

Budapest 1131  Szent László  172 

Adószám:  25779589-2-41 

Tel szám  :0620-476-4106 

Varga Zoltan  Cég Igazgató 

      



Munkanem összesítő 

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege 
Bontás, építőanyagok újrahasznosítása 
Felvonulási létesítmények 
Irtás, fold- és sziklamunka 
Helyszíni beton és vasbeton munka 
Falazás és egyéb kőművesmunka 
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése 

Ácsmunka 
Vakolás és rahieo!ás 

Tetöjedés 
Bádogozás 
üvegezés 
Szigetelés 
Köburkolat készítése 
Környezetvédelmi berendezések. 
mentesítések 

4 
12 

581 
414 
959 

303 
112 
809 

92 

224 
321 

309 

500 

525 
435 

333 

450 
500 
200 

850 

400 
750 

400 

1 068 
65 

689] 

9 405 

2 137 

1 427 
2 175 

272 
198 

220 
673 
332 

6 069 
750 

948 
000 

331 

817 

450 

400 
000 

000  
125 
500 
200 

000 

Osszesen: 8 141 343 30 936 521 



Bonn's,  építőanyagok újrahasznosítása 

Ssz. Tételszám Tétel szösege 

02-030:7.2  vegyes építési- bontási Mrinelék berakása 
konténerbe gépi  crewel,  kiegészítő kézi 
munkával 

Munkanein Összesen: 

Menny. Egység Anyag 
egységár 

Díj 
egységre 

Anyag Díj összesen 
összesen 

16 m3 0 2050 0 32800 

160,51 iii3 0 2250 0 103hTIM 

   

0 1068948 

1 02-030-5.)  bontott fa hulladék felrakása szállítóeszközre 
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 



Fehnnulási létesítmények 

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag Díj Anyag Díj összesen 

egységár egységre összesen 

I 12-021-1.1  Ideiglenes kerítés.  mobil  kerités elhelyezése 
012160  I (tanozekok külön ithelben)  ST  E E I NEN1 

Sri  I  /I1  csökeretes elbhorganyzun 

inubilkerités. szélesség:  3500 runt  t»agasság 

2000  mm. huzalátmérti:  3.5  mm. hölönsztás: 

100x300 nun 

50 in 250 1300 12500 65000 

Munkanem összesen: 12500 65000 



Inds, és sziklamunka 

     

Ssz. TimWins Tétel szövege Mousy.  Egység Anyag 
egységár 

DÍJ 

egységre 

Anyag DÍJ összesen 

összesen 

1 

2 

21-011-11.2  Epítési törmelék kuneneres eluzillitása, 
lerakása, lerakóhelyi dijja1.4.0111)-CS 
konténerbe  bunion fame  ag 

21-011-11.2  kpitési törmelék konténeres 'Avail:WE 

0000011 lerakása. lerakóhelyi díjjal.  4,0  mOE-cs 

kominerbe bomod nem veszélyes hullaJék 

4  db 

59,5  db 

72150 

. 72150 

0 

0 

288600 

4292925 

0 

0 

 

Munkanem Összesen: 

   

4581525 0 



Ilelyszini bean Is vasheton  munka 

Ssz. TéteIndia Tétel szövege 

I 31-000-14.2  Beton  aljzatok,  Ards':  bontása  10 cm 
vastagság felett. kavicsbeionbol 

2 31-000-14.4  Bein»  aljzatok. järchik bontása  10 cm 
vastagság acélháló ernsitésii 
kavicsbetonból 

3 31-030- Bann  aljzat készítése helyszínen  knit 

II  1.1.2- betonból. kézi továbbittissal és 

0112410 bedolgozással.  merry  aljzatra. 
tanöszerkentre léccel lehúzva. 
kavicsbetontx4.  (8:10.  C  16120  kissé 
Iceplikeny konziszicneiöjú beionból.  6 cm 
vastagság  (elm(  C  215  - XN(11)  24  -  12  • 
(EM  32.5. Ill 6.8  litiontsági modulussal 

4 31-051. Vasbeton fedkö, fedlap köszitése. fedkö 

6.2.2- cementhabarcs simiiással. zsaluzissal. 
0121410 vizorrképzássetbeionacél szereléssel.  boon 

kézi iömörítisevel.X06011. XN(11) 
környezeti osztályú.kissé képlékeny 
konzisztenciájú beumbol.  10 cm  vastagságig. 
mellviden, keriiisen is egyéb helycn  C1620 
-  X01,111)  -  24  -  F2  • CEN1  42.5. in  =  6.8 
finomsági modulussal 

Munkanent összesen: 

Menny. Egység Anyag 
egységär egységre 

Anyag Dij tisszesen 
összesen 

37,2 in3 0 98700 0 3671640 

19.65 in) 0 108550 0 2133008 

8.25 in) 32200 41050 265650 338663 

27.3 ni2 5450 27400 148785 748020 

   

414435 6891331 



Falards is egyéb kömit esmunkii 

Ssz. Tételsztim Tétel szövege 

1 33-000- Teherhordó és kiiöhö  'alum  bontása. égetett 
agyag-kerámia iennekekböl. kistnéreht. 
intszltontok. magashott vagy nagymennü 
téglából. bármilyen falrastagsaggal,  fain?), 

• cemenics mészliabartsbél .• 

• 

2 •  33-000- Teherhordó is kiittlió  (alum  liontisa. 
természetes alapanyagú termékekhöl, 
bármilyen falvastagsággal. vegyes falatatból 
(tégla és kis együtt). ľa1a26.  corium* 
inészhabarcsból 

3  , 33-001- Teherhordó és kittilto falazat késziiese. 
1.1.1.1.1.1.  égetett agyag-kerámia termékekből,  normal 
3-3110021  • elemekből,  240-250 nu»  falvastagságban, 

.• • • • 250x120x65  mines metal  kisméretű ttMer 
téglából vagy kevéslyukú téglából. falazó 
cementhabarcsba falazva Kevéslyukú tégla 
250x  I  20x65 min  risz. M  10(/111100-c) fain?) 
tementhabarcs 

Munianem összesen: 

Menny. Egység Anyag 
meek- 

Díj 
egységre 

Anyag Díj összesen 
összesen 

43,823 m3 0 35650 0 1562290 

17832 m3 0 38450 0 6864094 

12.182 m3 78750 80400 959333 979433 

   

959333 94051117 



Fém- Is Minnyü épületszerkezet szerelést 

Ssz. Tételszám 

I 34-000-1.1 

2 34-000-1.2 

3 34.000-1.3 

Tied szövege 

Épület acélvázszerkezet, acéloszlop bontása 
rácsos vagy tömör szerkezetböl.  0.5  Udb 
tömegig 

Épület acélvázearkent. acéliartok bontása 
rácsos vagy tömör szerkezetböl.  0.5  ticlb 
tömcgig 

Épület acélvázszerkezet. acel telosz.erkezet 
bontása rácsos vagy iötnot szaruzattal.  40 
kget2 tötnceig 

Munkanem összesen: 

Manny.  Egység Anyag 
egységar 

Díj 
egységre 

A n)  ag Díj összesen 

11  db 0 54500 .13600i 

2  db 0 61450 '2Qm 

131 m2 0 12050 0 157x550 

   

0 2137450 



Ácsmunka 

Ssz. Tételszám Tétel szövege 

Fa teröszerkezet bontása  0,036  in'An7 
farnennyisegig 

Ten5lecczes bonlása bánnel> egyszeres 
homycilt cserépfedés alau 

• .• . 
: . • • • 

1 • 5-003-1.  I - 'I etölecezes hornyolt cscrepfcdés alá l'enyö 
' . :0410e4 Kibler: 3-6,5 in 25x50  mm 

5 '  35-011- Faanyag gomba  b  ro'aikáilcvb elleni 
megszünteter vedelne rinizolási 

:  02 )4 )10 :  technológiával lelhordon anyaggal  Returner,. 
• •• Multi GS*  oldászeres iminegnit16 alapozó. 

megszüntetö faanyagvédelemre.  2052 

6 35-080-4.2-  Szelemen. szarufa, lécezés esereje; marufák 
0310010  „ 1,ucfcnyö fürészch gerenda  100x150  mm-es 

Munkanem összesen: 

Menny. Egység Anyag 
egységár 

Díj 
egységre 

Anyag  DU  összesen 
összesen 

248  in2 0 1900 0 471200 

114 m2 0 950 0 117800 

24,8 m2 0 8500 0 210800 

136 m2 600 1900 81600 258400 

136 m2 1200 1550 163200 210800 

0,5  fam3 117300 316800 58650 158400 

   

303450 1427400 

1 35-0004.1 

2 35-000-2.1 

3 354000-.5.3 

 

'• ' • ' 
Födemszerkezet csapos gerendafödeni 
szerkezet bontása 



Vakolós is rableolis 

Ssz. Tételszám Télel szövege Menny. Egység Anyag Díj Anyag Dij ihSZeSell 
egységér egységre összesen 

I 36.090 Vakolatjavitás oldalfalon. beam-. 150 m2 750 14500 112500 2175000 
1 1 1. köfeltileten vagy epitölemezen. a tneg.lazolt. 
0550030 serölt vakolat előzetes leverésével, 

hiányKalás  5% blast  Hvb4•Inc. beltéri. 
vakoló.  commies  miszhabarce• mészpéppel 

Munkanem összesen: 112500 2175000 



Telöfed es 

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag Díj Anyag Díj összesen 
egységár egységre összesen 

1 41-003- Egyszeres  fed&  húzott. horayolt 
2 I ,13- tetöcserepekkel, rögzítés nélkül,  36-40" 
0115161 tetohajlásszörr között  TONDACH  Kékes 

ivesvágású kerámia alapcserép,  2]x40 ern. 
Natur 

136 162 5950 2000 809200 /72000 

Munkanern összesen: 809200 272000 



Biclogozés 

Ssz. TheIszöm Tétel szövege 

1 43-002-1.7-  Fteöereszcsatorna szerelése. 
0411342 Félkörszelvényt. bármilyen kiteritett 

szelességben, hurganyzon acelletnezböl 

ZAMBELLI fuggöweszcsatoma. Félkör 
szelvényü. külső peremes horganyzott acél. 
Ks;: 33 cm.  Cikkszion:124133-4000 

2 43-003- Oromszegily szerelise, horganyzon 
13.1. acéllemezből.  33 cm  kitcritcli szélességig 
0493005 LINDA"; &sandlot FOP  szegely 

tazihorganyzou acél •  Z 275  bevonat.  0.5 
mm vlg.. kiteriteat szélesség:  201-250 nun 

3 434103- (itcrincledés szerelést-.  'tommyrot' 
3.3.1- acéllemezbid.  33 cm  kiteriten szélességig 
0993005 LIND»)  Seamline  FOP  szegély 

tiiiihorganyzott  peel Z 275  bevonal.  0.5 
nun  vlg.. küeriten szélesség:  201-250 min 

4 43.003. Falszegély szerelése kemthehéjalású 
4 1.3.1- letöhöz. horganyzott acillemezböl.  33 cm 
0903005 kiteriteu szélességig L.INDAB Seamlint 

FOP  szegély tüzihorganyzott acél  i  7 275 
bevonat.  0.5  mm vtg..  kiwi-dot  szélesség: 
201-250 tom 

Munkanem összesen: 

Menny. Egység Anyag 
egységár 

Díj 
egységre 

Anyag  DU  összesen 
összesen 

16 m 2450 3450 39200 55200 

8.5 m 1600 4550 13600 38675 

16 m 1600 4550 25600 72800 

8.5 m 17181 3700 14450 31450 

   

92850 198125 



tvegezés 

Ssz. Tételszám Ural szövege Menny. Egység Anyag Díj Anyag Díj összesen 
egységár egységre összesen 

46-000-1.2  Törött üveg és régi tapasz eltávolítása 
bármilyen anyagú szerkezetböl,  0,50  m' 
táblaméret felett 

126 m2 0 1750 0 220500 

Munkanern összesen: 0 220500 



Szigeseles 

SSZ. Titetwine  Titel  szövege 

48-002- Talajnedvesség elleni szigetelés: Bitumenes 
1.1.1.1.2- lemez szigetelés aljzatának kellösiiese, egy 
0096003 rétegben. vizszimcs felidelen. vizbázisti 

biturnenetnulzióval (enyhén  naives  vagy 
száraz felületen) weberrec  901  (EUROLAN 
3K)  fokozottan általános 
baumenemulzi6 

2 48-002- Talajnedvesség elleni szigaeles: 
1.2 1.3.2- Falszigeteles. vizszintes felületen. ki  
0413377 rétegben. minimum  3,0 min  vamag 

elaszionwrbitumenes  (SRS  modifikält) 
lemezzel. aljzathoz foltonkent vagy 
sávokban längolvaszaásos ragasztással. 
átlapolásoknál  lass  felületii hegesziesscl 
relative  EUROSZ1G ELAS1 OFI.EX Pl.  4 
kg (3.2  nini)  (CE.  SBS  mod..  polieszler. -  15 
°C.  120 GC. 40-40%. 600.'600 1s1,5 cm) 

Menny. Egység Anyag 
egységir 

Díj 
egységre 

Anyag Díj összesen 

66 m2 350 550 23100 36300 

66 m2 305U 9650 201300 636900 

Munkanena összesen: 224400 673200 



Kőburkolat készítése 

Ssz. Tételszim Titel  szövege Menny. Egység Anyag Díj Anyag Díj Összesen 
egységár egységre Összesen 

62-003-8.1-  Tér- vagy járdaburkolat készítése,  boon 55 m2 5850 6050 321750 332750 
0618313 burkolokoból  halos,  soros, halszálka. 

parketta vagy  knees  kötésben, 
zázalékagyazaira fektetve. 10x20x4. 
10x20x5.  10820x6, 10x2088  cm-es méretű 
idomkövel  KK  KAVICS urroN  London 
tégla 10x20x6  cm,  szürke 

Munkanem összesen: 321750 332750 

/* 



Kranyezeisédettni berendezések. mentesitisek 

Ssz.!radio Téral szűvege Mena).  Egység Anyag Díj Anyag Díj össznett 

egységár egssegre összesen 

I 93-011- Azbesznanalann epitbanyagok eltávolitása a 476  tn2 650 12750 309400 60690041 

2.1.2. 12(2006.(111.23)  FÜM rendeletnek 
0101011 megfelelben. bontás bejelentése a felügyeleti 

haraságnak, (mentesitesi terv. egyéni 

vedöfelszereks is vizsgálólabor kiirasa a  19-

 

093  fejezethenk erös kötésű azbeszttermékek 

bontása, a veszélyes hulladék szakszerű 

csomagolása. türolása. elszállitása  es 

végleges elhelyezése. azbesznel érintett 

területek  hops  filteres porszívtizása. 

impregnálása maradeksail leköra anyaggal. 

tallest'  tartalmú hullámpala  (6 rant  vtg.-ig) 

bontása Dunamemi  1  üzsedelem veszelyes 

hulladék. eröskötesti azhesznanalma iratisi 

törmelék gyüjto. specialis Irantinet. tzallitäsi 

es  Icrakohelyi díjjal 

Mind:anent összesen: 309400 0069000 



KALLA (BAU 
I ;-(1/LEIBCYJIAZ ES P ET ONLIFRALAS 

Killni-Bau 

2090 0•001, Bodukalgrai at 200. 

kitfon: + 3630 932 3735 

+3630 280 3739 i

dószázrn: 12512010-2-13 

g:  13-018-110798 

.: 1410002444182449-01000301 

e-mail anfo®luillaiba u 

Tisztelt Druzsbovszky  Aval 

Először  is  meg szeretnénk köszönni,  bogy  megkeresték cégünket ajánlat adás céljából,  a 
Budapest,  VIII. ker. Gyulai Pál utca  8  szám alatti bontási munkáira vonatkozóan! 

Hivatkozással a helyszíni bejárásunkra, a megbeszéltek szerint, a következő árajánlatot 
adjuk, 

Árajánlat a következő tartalommal: 

O Kijelölt épületek szakszerű bontása, egyeztetve Nagy  Miklos  statikussal. 
o A  veszélyes S  Net  veszélyes, hulladékok elszállitása hivatalos lerakó helyre, 

befogadó nyilatkozattal, illetve a veszélyes hulladék ártalmatlanításáról szóló 
bizonylattal. 

Egyösszegű árajánlat:  23.800.000 Ft  +ÁFA 

Nein  tartalmazza az árajánlat  a  közterület foglalási engedély  SS a  ideiglenes kerítés díját. 

FontF. Írtlorriláció! 

Az attntatzt taktalmú pata leszedésének engedélyeztetése, IE  rat Ft  t- a munkaidő! 

A  munka időtartalma a palaleszedésétől számítva, várhatóan  20  munkanap. 

Referenciák: 

• Budapest  Főváros önkormányzata Óbudai Gázgyár - épületek teljes bontása, 

hulladék hasznosítása 

• Békéscsaba szennyvíztisztitó-telep - Békéscsaba Funkció nélkül maradt műtárgyak 

és ipoletek bontása, a beépített gépi és technológiai eszközökkel együtt 

• HOL  Magyarország Bt.  -Budapest  - Foglalkoztató skote telies bontása 

L  \Ye; Utah!  M budapest-- Csarnok Upuktigh boniuse 



Engedélyek: 

A  munkát a  Pest  Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala  anal  PE-06/KTF/13622-
10/2018 számokon kiadott nem veszélyes hulladékok országos gyűjtésére és 
hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye birtokába végezzük. 

Reméljük ajánlatunk megfelel az önök elvárásaiknak  es  a hosszútávú együttműködés 
reményében 

Lem, 2020-07-06 

KÁLLAI-BAU Epholpari áterostterre
 Oa  Szolgáltató 

I  Á'
2098  Üröm,  Bo  .álászi  tit 

2010-2-1 
Tiszteletteli 18244 On 

Kállai József 
7  

Ügyvezető igazgató 

VV w w fit -"q.) 



Cégnév: Szent Kelt:   Budapest, 2020.  július  26. 
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Társasház címe:  Budapest, 1085  Gyulai Pál  u. 8. 

A  munka leírása: 

Az tudvdt— 11 . 1•gpO! ,.-.; herrh'i munkáinak S bontás utáni allagmegóvási munkáinak költségvetés kiírása. 

retSégVetéS f6összesít6: 

Megnevezés: ! 

     

Anyagköltség: 

 

Díjköltség: 
• •OE••-  költsegn, 7 646 023 14 989 186 
• • összesrn 7 646 023 14 989 186 

    

22 639 209 
2.2 27% 6 111  SO6 

28 746 715 

OE1- Ste 
iciaszigiiepesi GYelu. 1/23.  

kesi5e-.230418. 3-142 
SzámlaSfärn 4C700C)Mgtet.3443-51100005 

7footo9sair:582ü3iS 8885 



üvegezős 576  p72,

 

.3igetclés 620 262 ;320 268 
. .... 

r.  

. .(öburkotaT ke-,71:e,.., 684 530-  293 370 ... .. 
<ner.vr-7 e •  ...,?1,..  ••:••• h•- ••>1(1•77•hiek. flif•r•OE''', iZébek I.G9  456 3 .12(-• ("."".• ., .......... . 
Osfdescr: 7 646 023 14 989 186 

Mynkanemosszesitö: 

"--Aunkaric•-!! -..,:gneyezese 
.., . . .. 

Anyag összegc. 

 

[Xi  ossZege 

: • rypri... , ,••• • - • • • r+9'..nnvir -. 25 0(X) 

 

ce  000 
• tas I,•• ::  r•  tz:i—anliNikk 3 013 710 

 

7 420 6/6 

••- ‘31V5zin...-cy.)- - S. yaecton munka " 571 042 

 

2 041 702 

:11azás  •2:  ruchi kőművesmunka 

  

2 .  395 232 ........ . .. 
As  konnyü.  cpuletszerkezet szcre:csr 33 529 .__... .... . 

 

 347 472 

Acsmunka. . 442 482 . 

 

1 611 172 

Vakolás S rabicnia..• .... . . . 609 600 . .... ...... 

 

533 400 

Teteifedés...... 725 424 : 483 616 _ .... ___ 
Biciogozis . 472496 

 

147 212 - .__.. 

eejvce ul4si létesitrenyek 

. _ . .... .. ........ . ____... 

Tétel szövege 
Mennyiség _ Anyag  7 Díj . Anyag Dij 

I Cteiszam • 
.. ...... ...._ egység...  ._. cgysépfs.C .  egységre  i  összesen .összesen .. 

90 000 
. 

!' " : ' :: •  .7. :;•01 -.1euvr-nr:- ke:ritee.. mubii k.eritj " elhelyezése itartore4(01-  kulcn 30  m 30G 1800 •  25 000 

;dst.e:berii 5TE(1.1/ENT ST11/11 csőkeretes el6norganvozort 

-runty. k• • '.... ). r.rcies5ép..:3500 mm, magasság: 2000mm. 

HOE  OEftia:rni.-6:  3,5  mm 

Mira  ancm összescin 



 

föl.ti-c"; sziklamunka 

70VOEllaier..- 

' 

. . .'Tétel sröv'ege • ' 
.. . . • . ... 

M e"  '''.'• .. it i Anyag 

,..g.•,.!,i; .1 egységár 

. 

04 . Anyag 
egysegn - összesen 

- 
, 
: esszesen 

. ..... 

,•.) - 
. 

2. : : : ) :' ' nle's!  ;or  TrviCk ;:onténeres elszallitása, lerakása. lerakoheivi 4  C.!•, :  35 560 147 240 

      

(libel,  4,0m3es konténerbe. 1 

       

Bontott faanvag elszállítása 

     

2. 7  : el • 1:  : C .). rgre.,ti . tormelek kontönercs elszállítása. lerakása. itramihrly• 

. dihal.  8,0 m3-es  konténerbe 

."().  7,  efh 1?  2f:r, 2 871 470 

     

• Bontott nem veszélyes hulladék elszállítása (tégla, beton) 

      

7 7 r  - ,  1 12 munkahelyi deoóniából építési törmelék konténerbe rakása. 
kézi erövel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás 
nelkül 

476.n m3 

 

2 420 670  I, 

   

.• , 

     

_ ....Munkanem összesen 

 

3 013 710 1 2 420 670 

V•s 



etasitésü kavicsbetonboi .. . 
Rin.'  a;:zal készítése hnlyszinen  ;revert  betonböl, kézi 
tovabblt R•./.A I és bedolgozással. merev aljatca, tartószerkezetre 

leccel lentiva. kavicsbetnedi  C8// O-C  16/20  kissé képlékeny 
konzisztericiájú betonból.  6 cm  vastagság felett C12/15-XMH) 
kiss e irepicirenv kavicsbeton keverék CEM  32.5 pc.  Dmax=  24 
nun. -n r -.i3  finomsági modulussal 

Vat:re-re:-  lead. recitao.  keszítesc. tedk6 cementhabarrS 
v•-imat,s:OE. zsiruisissal. vizorrkeozessel. betonacél szereicssei, 
..:(.‘-ciri a t- OE!-!‘o•itéukvni. Xr.lb  (1.i;,  XN  (H)  környezeti otzt ,iiyú. 

losse Ye)tekrinv konzisztencialu betonból,  10 cm  vastagságig, 
rmLohteden. keriteSen  es  egyéb nelven C16/20-X0b(ki) kissc 
képiekenv kavicsbeton keverek CEM  42.5 pc.  Dmax=  24 inn',  m 
,  6.8  finomsagi modulussal 

: Mennyiség 

i egység ._. . 
.  37,2 m3 

-, 
t  19,65 m3 

• Anyag DÍJ 

egységáz. ... egysegre 

27 94e 

Sä00 

Anyag 

os_szesen 

. 

Díj 

osszesen 

:  039 368 

565 920  " 

...._ .... .._  

    

• 

:  8,25 m3 4 064 i  20 320 335 280 167 640 

  

: 

     

i 

    

273 m2 - li  63-6 
.. . _... 

8 636 235 762 235 762 : 

     

: 

     

i  

i...lelyslinibeton  Os  vasbeton munka 

Tey•! -,znvep.«., 

-  ....;•..1:„  in•dal .,r.n.  ....:  :0 cm  vastagsar,  let:. 

. k!avv.r:beionbifil . 
rie , r:,• ,  alizalok jarldák bontita  10 cm  vastagság leiett, acelliáló 

: . r.-- 
Munkanem  Összesen i . i . I  571042 ft. 2  041 702  : 



Falalás  es  egyéb jtőművesmurka 

'étel  :Thy^ ge 
. . 

kl:31:15 )sentasa. égetett agyag-kerarniA 

termékekbeil, kisméretű. mészhomok, magasitott vagy 

nagymeretű téglából. bármilyen falvastagsággal. falazo, 
emetics  mészhabarcshól 

7chterilordó és kitöltő  !island  bentlisa. természetes alapanyagú 

termékekből, bármilyen faNastagsággal, vegyes falazatból 

(tégle kő együtt) falazó, cementes mészhabarcsból 

'  3. 33.0e:  .:.;  1.1.1.1..3-  Tcherbezdó S kitöltő falazat készítése. égetett agyag-kerámia 

311en) termékekből,  normal  elemekből,  240-250  mm falvastagságban, 

250k1 20T65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy 
vésiyuku téglából. falazó rementbabarcsba falazva kisméretű 

• tom&  tégia 

250x120k65 mm nsz. M  10  (Hf100-c) falazó cementhabarcs . 
Munkanem összesen 

3r-r' : 

Mennyiség 

egysúr 

43.823 m3 

Ar-vag 

ceyságár 

Díj 

egységr: 

7 620 

zrivnl; 

7éSen 

Di; 

h,7C5e:OE` 

931 

178.52m3 

 

10 160 

  

^ 1- -OE 1 ($13 /63 

 

. . 

    

;  12.182 m3 22 860 1 20320 278 480 247 538 

• 

      

1 278 480 

 

2 395 232 j  

Feehe IsArevi2 eaii!e=p7kegel. smele.OE.e. 
• . . ..  

 

e t elszárn Tétel szővege 
• . . • 

Mennyiség 

egység 

E Anyag 

egyséer 

Díj 

egységre 

Anyag 

; összesen 

Díj 

összesen C 
1. 34.0re, 1 1 acelvázszerkezet. aréloszloo bontása rácsos vagy tömör 

werkezetb61.  0.5  t/db tömegig 

E  8  rlb 

 

1 270 .7620 10 160 60 960 

2. 34-000-; 2 Epület acelyázszerkezet. acéltatók bontása rácsos vagy törner 
szerkezet hő!,  05  t/db tömegig 

2  db ! 1270 10 160 2 540  20 320 

3. 3/..rtef'OE-1 3 rodie't a'célyázszerier-et. acél letőszerkezet bontása rácsos vagy 
tonirr  szaruzattal,  40  kg/m2 törnegig. 

131 m2 

 

159 2 032 ' 20 829 266-1.472 

  

Munkanem i5537CSerl 

    

33 529 347 172 



Änmun!9 
...... 

Mennyc'eg AnvaP. Díj Anvar.  Tile'  szövegr 
'::livneJ.: egyseg:ir egysegre .. osszesen összesen . 

'..r,  •e'r•:•-.• -kr zet bonti.,4  t:12".-"..  ni3jrn2 OEarnennynil,ic 284 n•:2 2 932 503 936 .. . ..._. . ...._.. . 
2. 3'.::  or.OEr:  7  ' 1-eta:ere/if, bontása bärmelY egvszeret hornyolt cserepledes .  124 m2 762 94 488 

alatt ... ....... 
3. 31.,  rier,'...:- rodórnszerkezet.csapos .gerendarodern szerkezet .bontása 24,8  rn2 6 096 Si1 166— ... . .... ..... . 

1. U.119924 Telő:écerés hornyolt cserpledes aui leny6 r.etölec  3.1:1,5 in 136 m2 609  ' 3 556 -  82 824  - 483616 
25x50  mm . .. . . . . .. . . 

S. 3:;•(1'  : :  .2.: Faanvag gomba is rovarkártevő ellen: rnegsruntet6 védelme 136 m2 2 032 207 264 776 352 
• 02:d1ic.' mázolási technológiával felhordott anyaggal  Remmers Multi 

GS'  niciosteres  impregnate,  alapozó, megszüntető

 

1  524 

ta. anyagyedelemre,  2052 . ...._. 
.  3 r:::1'3 4 2-0310010 Szeme'. wanten.lécezésr_sereie: uáruták luctenyó tOreszeh 0.5  farn3 152 47

... 

101 600 
gerenda  100y150  mm-es 

Munkanem összesen 442 488 1 611 172-- .. . __. 

Vakolás ésrapicoláN 

, — 
Mennyiség, Anyag Dij Anyag  

:e;••• -,•;!, OE . Tetet szovege 
egység egysé4ar egységre  j  összesen összesen 

0...:(1  • - • ... . tae.  oldadalon. beton-. kölek,:eten vagy 150 m2 4 064 3 556 609 600 533 400 
c.n:t6:::2-ncrev:. a meglazult, sérulr vakolat eezetes •everesevel, 

Matt  Hvb4-mc. belteri. vakoló, cernentes 

rninZPeDDel. 

Munkanern 01:2C-:s.n _  609 600 533 400 



Tneedis 

1. 4.: 71 

0125.'.f.1 

Ntennviseg . Anyag or.! ! Anyag Dij 
Telci szövcnc ! .. 

. egység _... egységir egységre : osszesen osszesen 
1-.-,-;.:ct-,, hernvol: let/it:Jeri:pet:Lei. rögzítás 136 m2  . :  5 33á 3 356 '  725 '22á 483 61r. 

nettOEW.  35.40"  •etőhapásszög között  TONDACH  kékes ivesyagású 
kramia alapcserép,  ?bill) cm,  téglavörös ............. 

.Munkanrrn összesen : ;  725 42a ‘183 626 — .... ..... 

8412gozás 

, • • 

TM  etttiärn Tétel szövege 
tvl_ennyiség - Anyag _ Dij 

 egyseg  1  egységár E egységre : összesen összesen 

Anyag Du  

c3,r(:.....  7. ^1 coon? 7  ,;ii.ii.r.;d-:./ .‘:.atern. -.2 szerelehse, felkörszelvényő. bármilyen 16rn 2n 800 ' ;. 4 066 
lehentczt szélességben. horganyzott acéllemezből : 
Foggőereszcsatorna  Ha 0,55,  félkör szelvényű Ksz:  33 cm 

43-003-2.3 1 , Oromszegély szerelése. horganyzott acéllamezből,  33 cm !  8,5  m 3 825 2 765 32 512 23 502 
-  0993005 kiteritey szelessége LINDAB Seamline  FOP  szegély 

• 1.0zihorganyzott acél  4  Z 275  bevonat.  0.5  mm vtg.. kiterftett 
:.ze esseg:  201-250  -rtn _ ....... ... .. . 

3. 4 3.0?  .:  7 7..  - Gi::•nr»,r1i'l szere.  'r.  horganyzott acellernezböl,  33 cm '  16  m Is  667 e 7e. 62? 3r: J. 4 

02f1?..7,nr.. ..7Óiesset,i; ;.:NDAB Seamline FOP ',Me/9v 
türlheri•Meyre".1" r  • Z. 275  bevonat,  0.5 mm VIE.. ktleritett 

63-003•A .1 33. 

- CY:19re' 

weiesseg:  2'); :511  "Ir. 
- 

:alS2Ceelv •r -Ir riernenvhöjalású tetőhöz. horganyzott 
aci,ii,r,„,..möj. 33 cm kiteritint  5jelessegl? MOAB Searillirle  POP 
STreih: '1.07ihOrganWent aCel . Z  775  bevonat.  0.5  mm  vig 

e•ien'nt: szélesség: 201-250 mm 

Munkanem összesen 

 

82 7 765 32S2 2750? 

'172 ľ'96 ;a7212  . 

    

337 ROO F:- 97c 



ü yea ez e s 

7.r4ri 7.7ilverpe 
MennyistC: 

egyr.ift 

126 m2 

:;rela g Anyag 

osSzesen . . 

 

' • 
0.50 in?  tablaméret felett , 

 

•  

Szigetelés 

Munkanem összesen 576 077 

Tétel szövege 
Mennyiség Anyag Di; Anyag , Díj 

egység egységär egységre összesen osszesen _ . . 
• ;•OEneriees• szigetelés.  Bit  umenee lemer szigetelés 66m2 0b 4 572 268 224 301 7":2 

egy retegnem vízszintes felületen. 
v!z.nazisibit;imenernuizióval (enyhe nedyes vagy száraz 
!r;t2le7en) evvbrr.lec  901  (EUROLAN3K) fokozottan alkáli-a116 

'- 6 " 

1.7iy.ariOs biturnenernulzio. 

;OE :11rIFTIVPSM2g e  ;Pm  szigeteles,Falszigeteles. vizszintes 4 82 66m2 352 044 318 516 
!elt:;etion. kél rétegben, minimum  3.0  mm vastag 

,-;qi.ometitumenes  (585  modifikált) lemezzel, allzarhoz 

.OE3RVSZ:NOkban lärleplVaSnä$05 ragasztásvo: 

relies  feluletü hegeszjessel. iektetyr EllPOSZIG 

OE' -AS-  05!..:  Pl  4 kg (3,2  mm)  la, 585 mod.,  aolieszte, ,-15t. 
720  C.  40,40% 600/600 N/5 cm! - 

munkanem osszesen 620 268 620 268 

te;GZ 



• .. : 

etibuykolat kes7ites 

... . 
ha:ska. Darkena vagy ka7pttés kötésben. homokágyazatba -  1 . • . .• 

4,41.- tvt.  .:00:0x4. 10x2075, 10x207.6,  10x20x8  an-es  méretű 1 .. : . • . . 
! . . 

Ilif)Mkövni  KK  KAVICS  BE TON London  10x20x6  cm.  szurke . ... . ... . • —.-...--....,.. .  

Munkanem összesen i  I t !  684 530_J  293 370 

környezet.veritorni berendezések,.mentesité.sek 

MT.,.,«• • 

Díj Anyag Díj 
Tétel szövege 

4

M

7

e

6

n

m

n:iség Anyak: 

! egység egységar egysegre I összesen - összesen 

97.": 1  . Azbesztee-talrnti épiteíanyagok eltávolítása a  1220061111.23) 356 7 024 169 d56 3 429 000 

• rt: -.11.71:: : .EüM rendeletnek megfelelően, bontás bejelentése a felugyeleti 

hatóságnak, (mentesítési terv, egyéni védöfelszeretes  es 

.1  vizsgálólabor kiinisa a  19-093  fejezetben), erős liottsű 

. ; azbeszttermékek bontása, a veszélyes hulladak szakszerű 

! csomagolása. tárolasa, elszállítása  es  végleges elhelyr•zése. 

azbesztteterintett teruletek  Elena  filteres porszivonisa. 
imoregnalása maradéksnii lekötő anyaggal, azbeszt tartalmei 

• . • hullámcala (6mmv1g.-tf) bontása. Dunamenti tüzvedelcm 

hulladék, inöskotesű a7beszttartal7nü  »rites'  torrnelek 

• .. : gyűjtű, speciális konténer. szallitási e lerakethelyi  ea! 

. • . Munkarjrn összesen :  169 456 000  • 

i Mennyiség ! Anyag : ... Dij : ..Anyag : Díj ' 
' ittr,OEI sni ver.e i . . . 

. . ! egrir • eRYségär ; 'egYségre -; összesen : ÖSSZCSCh 
. . . 

' ' -  -7'.  :7:•;iabIttrIr.,T ' .. ;.- • :  r,•:. : , beton burks::•;kőből soros, I ;  55 m3 '  12 446 ::5  334  .. •  684 530 293 370 





• • 
Ji Sew 

.1F1101PARI E5 520tGiti1Aló 
r.FiTt; Kenuct Sri GM WAS.% .. 

Tisztelt Druzsbovszky Éva! 

F  elkérésedre elkészitettük árajánlatunkat a  Budapest.  vIll. ker. Gyula;  Pal  utca  8  szam alatl találhaló társasház 

hontási munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladalok ellátásáról. 

Ajánlatunk műszaki tartalma a következö: 

épitesi munkák műszaki ellenörzese a vonatkozó kormányrendelet alapján kivitelezés ideje alatt. 

vállalkozói részteljesitések műszaki, pénzügyi. szerzödés szerinti ellenörzése, vélentényezése és 

igazolása. 

- epitési  nape  ellenörzése  es  edenjegyzése. 

rendelkezésre állás napi  8.00-17.00 bra  közötl. 

A  műszaki ellenöri munkák ajánlati ára:  150.000,-Ft 4 27% Ala. 

Ajánlatunkat  2020.  augusztus 31-ig tennlartjuk és váijuk megtiszle16 válaszod. 

Budapest. 2020.  augusztus  4. 

lisztelettel 

Nagy Miklos 





. . 
Cignev: Szent Csalári  et : Kelt:     :  Budapest, 2020.  jülius  26. ............. ..._ .. .. . 
Cím: -  1025  0.14;ineu. CAtulai PA/  2  ken  '.en' 7b..: Szám: ....... . . . ..... . 

•Telefonszám: .. . rl'ilr:  34,  i4 A5'..: KSH besorolás 
Arlösvirn:	 ' Teljesítés: ..- 39.c.z., -..:;.1 -:  2 

.. . . . 
' l'OE't  .09 .."....-13.5;74 VargA Gvinev — SNOEnt Csalää  '1(. :.  Cfrywnrstei  it . 

.Cégjegyzákw(!n: Készitette 

TáisastOEáz címe:  Budapest, 1085  Gyulai Pál  u. 8. 

e .r.nunkra leírása: 

Az urfvp-. rn; leamak  es  bontás után' ällagmegávási munkáinak költséüetés kinása 

Söttsegvete.s.(86sszesít6: 

Megnevezés: : Anyagköltsig: Dijköltseg: 

1 Epitmenv knzymlen költsrel .. 7 646 023 24 989 186 
II Korip:•Inn oneces.User, összesert. 7 646 023 14 989 186 ... . 
2 1 Ar4 hett; Mat 22 635 209 . 

ma 27 g.v. 6 111 SO6 

3. A Mint'? tin 28 746 715 

1:(.7.Szenttsatid Kit 
idienGeopest 

Ad5s7Net..23C4482-1-d2 
.széeoasger. '.1:1;Y:t3eile3-51100005 

79;cionsz4r 58 5 8665 



Dij osszegn 
•••OE: GOP 

117n .2-7( 
2 041 702 

2 395 232 
347 472 

1 611 172 
533 400 
483 616 
147 212 
576 072 
620 268 
293 370 

342!) 000 

14 989 186 

Munkanem összesitö: 

OEU:er-c“ 

 

Anyag CASZegr • 

25 000 
r:11 71C 

571 042 
7  3IOEIZA`• one ', Órniivr.”'nonk:1 

  

278 480 

' ;.itiletiZQMCZet Gierz: m. 

 

33 529 
frundi• 

  

442 488 
VPKeld; (2F, 

  

609 600 
T etCredét 

  

725 424 
8atiogoni•-• 

  

472 496 

   

620 268 

   

684 530 
••, -OEIPAOEndezete;-

   

169 456 

  

7 646 023 

Felypnulast létesitmenyek 

.... . ...._. 
Mennyiség Anyag Díj Anyag Di! . i'ir.w;flti Tétel szövege 

egység egysege.  egysegre összesen osszesen ...... .. . ...._....... . . ... . ..... .. ..... . . 
11: 1,:tit-ri(-:  In %-.N.'"•• mood  kemvs le;helye7.;5r-  Migt97/1:01  jailor! SU  m 500 1800 25 000 9000(1 

:etc:begI STU.  WENT 5T11/11  rsökeretei, meinorganyozor! 
-nnn  in-•.....s. szelesség.3500 mm. magas'" 2e9nryim. 
-  7 '•1:,:!^',€ -.5: 3.1.,  mm 

k.:'-un'ianem eiSUPS1111 



Irtés, föld.es sziklamunka 

. . .. .. 
. Men:Iv:viz Anyag rri Anyag  

-.g:::•:-,z,-)n- . éte; yt.verte . 
. .. . . . . ; egyseit . egységaz egylége . összesen osszesoo . 

- z. :te7 torzn::.; ; on;epéres e!c7ilfa, id7ra4  %A.  A>nkóhelv! 4  cl'  h 35  SA0 M2 2a0 
cjlj)e... 4,Orn3.r3 kOntenvrty:. 

Sontott taanyag elszallnka . ..... ... . ... ..._.... . 
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Tisztelt Druzsbovszky Éva! 

Feikerésedre elkészilettuk árajánlatunkat a  Budapest.  VIII. ker. Gyula' Pál utca  8  szäm alan találtiato larsasnát 

tiontási munkaihoz kapcsolodo muszaki eltentirzési feladatok ellálasáról 

Ajantatunk műszaki tartalma a következő: 

épitesi munkák műszalu ellentnese a vonatkozó kormányrendelet alapján kiddelezes  der  alatt 

vállalkozói részteljesiresek m65zak,. pénzugyi szerzodes szerinti ellenőrzése. velemenyezése  es 

igazolása 

- epitési naplo ellenőrzese  es  ellenjegyzése. 

rendelkezésre állás nap.  8.00-17.00  óra kozött 

A  műszaki ellenőri munkák ajánlati ára:  150.000,-Ft 27%  Áfa. 

Aránlatunkat  2020  augusztus 31-ig fenntartjuk  es  varjuk megliszteiő valaszod 

Budapest. 2070  augusztus  4 

Irsztelettel 

Nagy ktklós 





2 Hati 

Böhm Ügyvédi Iroda 

Jogi vélemény 

a  Budapest Viii.  Gyulai  PM  utca  8.  szám alatti épületrész bontásával 

kapcsolatosan. 

A Budapest  VIII. Gyulai  Pal  utca  8.  szám alatti társasház területén, a hátsó, lakóépületen 

kívüli épületrészt a Színház.- és Filmmüvészeti Egyetem bérelte, az  1980.  december 15-én kelt 

bérleti szerződés alapján.  A  bérlő az épületrészben helyezte el a használaton kívüli 

berendezési tárgyait, valamint a tanításhoz szükséges.  de  éppen használaton kívüli 

taneszközöket, nagy díszleteket. 

Az 1860-as évek körül épült épületben az eltelt időszak alatt az időjárási hatások miatt 

károsodás történt: megrepedt az épület tűzfala.  A  repedés láthatóvá válását követően.  2019. 

évben az épületrész állapotának megállapítása érdekében vizsgálatra került sor.  A 2019.  július 

8-än  kelt állapotfelmérésben Nagy  Miklos  tartószerkezeti tervező és épületszerkezeti szakértő 

a következőket állapította meg:  A  raktárépület függőleges tartőszerkezete vegyes falazat. Az 

épület födémszerkezetét csapos gerenda fafűtlém alkotja, alkotta. Az épület fedélszerkezete 

kötőgerendás állószékes félnyereg fafedélszék, hullámpala fedéssel.  A  csapos gerendafödém 

több eleme kisebb-nagyobb szakaszokon hiányzik.  A  padlástér megközelítése ezért nem 

lehetséges.  men  balesetveszélyes. Ezért annak állapota csupán alulről, szemrevételezéssel 

került megállapításra.  A  belső terekbő l láthatóvá vált, hogy a Gyulai Pál utca  10.  szám felőli 

szomszédos épület hátsó udvarával csatlakozó vegyes falazatú tüzfal a saroktól  kb 1.0  m-re 

függőlegesen megrepedt, ez a repedés valószínűleg a padlóig lejut.  A  repedés környezetében 

3  db gerenda a fal mellett el lett vágva.  A  Gyulai  Pal  utca  10.  szám szomszédos épület felőli 

vápa melletti kemény elferdült, továbbá a faltól a  2.  főszarufa állás gerendája szétkorhadt. 

korábban megerősítették. valamint a középső székoszlop felett a palafedés lyukas.  A 

lakóépület felőli belső helyiségben a Gyulai Pál utca  10.  szám felő l a kötőgerenda szurágta, 

valamint a kémény megdőlt. 

A  Gyulai  Pal  utca I  0.  szám alatti ingatlan felő lA szemrevételezve jól látszanak a károsodások 

tűzfalon. amely jóval nagyobb mértékű. mint ahogy a raktárépület belső helyiségeiből látható. 

A  tüzfalon több függőleges repedés alakult ki. két repedés menten kisebb-nag.yobb felületen a 

tűzfal falazata hiányzik. 

A  károsodásnak ez a mértéke az időszakos bérbeadói ellenőrzések során nem látszott. mivel a 

bérlő által az épületbe helyezett tárgyak. díszletek eltakartak.  A  károsodást a bérlő sem vette 

észre. Csupán a fal repedést követő alapos szakértői vizsgálat - amely során a szomszédos 

1 



ingatlan felől is megtekintésre került  at  épület - állapította meg az épület 
balesetveszélyességét. 

A  szakértő megállapítása szerint a vegyes thlazatri falszerkezetek károsodását az idő járási 
hatások - a beszivárgott csapadékviz és  they  hatása - okozták. 

A  bontási engedélyezési tervbez készült tartószerkezeti müszaki  !drifts at  elöbbieken túl 
megállapította még. hogy  at  épület alapja feltehetően mészkő anyagú. függőleges 
tanószerkezete vegyes falazat, melynek mind a külső. mind a belső felülete leromlott állapotú. 
kisebb-nagyobb felületen vakolathiányos. több szakaszon átnedvesedett. mészkőanyaguk 
keresztmetszete erősen lecsökkent.  A  esapos gerendafödém több eleme kisebb-nagyobb 
szakaszokon hiányzik.  A  gerendafödém még meglévő elemei több helyen a folytonos 
heazások következtében erősen károsodtak. 

A  műszaki  tetras  mintegy összegzésként megállapítja, hogy a vegyes falazatú thlszerkezetek 
károsodásait az idő járási hatások - a beszivárgott csapadékviz és fagy hatása - okozták.  A 
szerkezet romlását fokozta a karbantartási munkák hiánya is. amelyek hosszú ideje 
elmaradtak.  A  még megmaradt födém állapotromlása előrehaladott. súlyos mértékű, a 
korhadas több gerendanal teljes keresztmetszetre kiterjed. e födémszakaszok a rossz műszaki 
állapotuk miatt nem .javithzitok,  A  szakértői összegzés szerint a vizsgált szerkezet jelenleg 
tartószerkezeti szempontból veszélyes állapotú. Egyes szakaszokon a falszerkezetek 
kiborulása jelentős károkat okozhat, ezért  at  épület használatát azonnal meg kell szüntetni, a 
karosodott részeket el kell bontani. 

Kérdésként merül fel.  hog'  az állagromlás miatt terheli-e felelősség az épületrész bérlőjét. 

Az  1980.  december 15-én megkötött bérleti szerződés  15.  pontja szerint a bérleti jogviszonyra 
egyebekben a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló  1(1972. (1.19.)  Kormt sz. 
rendelet. és a végrehajtására kiadott  2/1972. (1.19)  EVM. sz. rendelet előírásai vonatkoznak. 
(Az iikiN4 rendelet konkrétan  at  adott ügyre nem tartalmaz rendelkezést.) 

Az  1/1972. (1.19.)  Korm. rendelet a bérlemény felújítása kapcsán a következőt tartalmazza: 

A  helyiség rendeltetésszerű használata 

A  bérbeadó a bérleti .jogviszony tartama alatt azért szavatol. hogy a helyiség megtelel a bérleti 
szerződés előírásainak. 

A  karbantartási, felújitási, pótlási és cserekötelezettség 

A  bérlő köteles gondoskodni a következőkről is: 

a) a helyiség burkolatainak feintnth:tiro!. pőtlasárol. illetoleg cseréjéről) 

Ii)  a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat  (portal).  kintkatszekrény, védő- (elő-) tető, ernyős 
szerkezet. biztonsági berendezések karbantartastiról, továbbá a bérlő tevékenysége érdekében 
szükséges feltnitásáról. pótlásáról. illetőleg cseréjéről: 

az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyeket a bérlő 

kizárólagosan használ. illetöleg tart üzemben. 



d) az épület, továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztításáról és 

megvilágításáról.  ha  ez a bérlő tevékenysége miatt vált szükségessé; 

e) a tevékenységével kapcsolatban keletkezett nem háztartási szemét elszállításáról. 

10. 

A  bérlő a bérbeadó előzetes hozzájárulásával  es  - jogszabályban meghatározott esetekben - 

hatósági engedéllyel a helyiség közművesítésére is jogosult. 

A  rendelkezés alapján tehát a bérbeadó kötelezettsége mindazon munkák elvégzése, amely 

ahhoz szükséges. hogy a bérlő a helyiséget a bérleti szerződésben foglaltak szerint használja. 

A  rendelet azonban konkrétan felsorolja, milyen karbantartási, felújítási és  ',Masi 

kötelezettsége áll fenn a bérlönek. annak érdekében, hogy fenntartsa a bérlemény állapotát. 

Minden egyéb munka elvégzése - a rendeltetésszerű használat biztosítása érdekében - a 

bérbeadó kötelezettsége. 

A  jelenlegi állapotot három ok idézte elő: 

- Az építmény állapota, a mintegy  150  eves kora, a mészkő anyagú alap, a vegyes falazatú 

falszerkezet, amely ennyi idő alatt nehezen áll ellen az időjárás hatásainak, a beszivárgott 

csapadékvíznek. és a fagyhatásnak. 

-  A  bérlő karbantartási kötelezettségének elmaradása. illetve egyes. nem szakszerű munkák 

végzése. (pl. a helyiség feletti födém kereszt tartó gerendák helyenkénti kiszedése, a kitört 

ablak üvegek pótlása a hideg miatt, stb) 

-  A  bérbeadót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása.  A  karbantartási kötelezettség 

szükségességének megállapítására és magára a karbantartásra a bérlő bérleményben 

elhelyezett tárgyai, nagy díszletei miatt nem is volt lehetőség. (Itt megjegyzendő, hogy az 

építmény fala a társasház közös tulajdona. a tulajdonosoknak azonban  nines  anyagi 

lehetőségük arra,  bogy  felújítást végezzenek.) 

A  bérlő mulasztása miatt történt károsodás kapcsán a felelősség megállapításának előfeltétele, 

hogy a bérleti jogviszony létrejöttekor készült állapot felmérés. esetleg fényképek 

rendelkezésre álljanak. Ilyen a bérleti jogviszony kezdetén nem készült. Így nem állapítható 

meg,  bogy  a bérlő hibájából milyen károsodás történt. Ez pedig minden követelés előfeltétele. 

az igényt érvényesítő félnek kell ezt igazolnia.  A  bérlövel szembeni követelés 

érvényesítéséhez szükséges az is. hogy az építmény a jelenlegi formájában tovább álljon, 

hiszen adott perben szakértők vizsgálnák maid az állapotromlás okát. Az építményt azonban 

mielőbb le kell bontani. Erre tekintettel tehát véleményem szerint a bérlő magatartása miatti 

állag romlás mértékét. annak értékét nem lehet olyan módon megállapítani, hogy az 

érvényesíthető legyen. 

Budapest. 2020.  július  20. 

Hthla ' ‚ ii I10111 

Dr. Rehm I.ajos 

Ügyvéd 
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Jogi vélemény 

a  Budapest VIM.  Gyulai  PM  utca  8.  szám alatti épületrész bontásával 
kapcsolatosan. 

A Budapest V111.  Gyulai  Pal  utca  8.  szám alatti társasház területen, a hátsó, lakóépületen 

kívüli épületrészt a Színház-és Filmművészeti Egyetem bérelte, az  1980.  december 15-én kelt 

bérleti szerződés alapján.  A  bérlő az épületrészben helyezte el a használaton kívüli 

berendezési tárgyait, valamint a tanításhoz szükséges,  dc  éppen használaton kívüli 

taneszközöket, nagy díszleteket. 

Az 1860-as évek körül épült épületben az eltelt időszak alatt az időjárási hatások miatt 

károsodás történt: megrepedt az épület tüzfala.  A  repedés láthatóvá válását követően,  2019. 

évben az épületrész állapotának megállapítása érdekében vizsgálatra került sor.  A 2019.  július 

8-án kelt állapotfelmérésben Nagy  Miklos  tartószerkezeti tervező  es  épületszerkezeti szakértő 

a következőket állapította meg:  A  raktárépület függőleges tartószerkezete vegyes falazat. Az 

épület födémszerkezetét csapos gerenda fafödém alkotja, alkotta. Az épület fedélszerkezete 

kötőgerendás állószékes felnyereg fafedélszék, hullámpala fedéssel.  A  csapos gerendafödém 

több eleme kisebb-nagyobb szakaszokon hiányzik.  A  padlástér megközelítése ezért nem 

lehetséges. meri balesetveszélyes. Ezért annak állapota csupán alulról, szemrevételezéssel 

került megállapításra.  A  belső terekből láthatóvá vált, hogy a Gyulai Pál utca  10.  szám felőli 

szomszédos épület  hats()  udvarával csatlakozó vegyes falazatá tűzfal a saroktól  kb 1,0  m-re 

függőlegesen megrepedt, ez a repedés valószínűleg a padlóig lejut.  A  repedés környezetében 

3  db gerenda a fal mellett el lett vágva.  A  Gyulai Pál utca  10.  szám szomszédos épület felöli 

vápa melletti kémény elferdült, továbbá a faltól a  2.  főszarufa állás gerendája szétkorhadt. 

korábban megerősítették, valamint a középső székoszlop felett a palafedés lyukas.  A 

lakóépület felőli belső helyiségben a Gyulai  Pal  utca  10.  szám felől a kötögerenda szúrágta. 

valamint a kémény megdőlt. 

A  Gyulai Pál utca  10.  szám alatti ingatlan felöl szemrevételezve  jot  látszanak a károsodások a 

tüzfalon, amely jóval nagyobb mértéko, mint ahogy a raktárépület belső helyiségeiből látható. 

A  tűzfalon több függőleges repedés alakult ki. két repedés mentén kisebb-nagyobb felületen 

%Altl falazata hiányzik. 

A  károsodásnak ez a mértéke az időszakos bérbeadói ellenőrzések során nem látszott, mivel 

bérlő  anal  az épületbe helyezett tárgyak. díszletek eltakarták.  A  károsoditst a bérlő sem vette 

észre. Csupán a fal repedést követő alapos szakértői vizsgálat - amely során a szomszédos 
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ingatlan felől is megtekintésre került az épület - állapította meg az épület 
balesetveszélyességét. 

A  szakértő megállapítása szerint a vegyes falazatú MIszerkezetek károsodását az időjárási 
hatások - a beszi \argon csapadékviz  es  fagyhatása - okozták. 

A  bontási engedélyezési tervhez készült tartószerkezeti műszaki leírás az előbbieken túl 
megállapította még. hogy az épület alapja feltehetően mészkő anyagú, függőleges 
tartószerkezete vegyes falazat. melynek mind a külső. mind a belső felülete leromlott állapotú. 
kisebb-nagyobb felületen vakolathiányos, több szakaszon átnedvesedett, mészkőanyaguk 
keresztmetszete erősen lecsökkent.  A  csapos gerendarodém több eleme kisebb-nagyobb 
szakaszokon hiányzik.  A  gerendafödém még meglévő elemei több helyen a folytonos 
beázások következtében erősen karosodtak. 

A  müszaki leírás mintegy összegzésként megállapítja, hogy a vegyes falazatú falszerkezetek 
károsodásait az időjárási hatások - a beszivárgott csapadékvíz  es  fagy hatása - okozták.  A 
szerkezet romlását tbkozta a karbantartási munkák hiánya is. amelyek hosszú ideje 
elmaradtak.  A  még megmaradt födém állapotromlása előrehaladott, súlyos mértékü. a 
korhadás több gerendánál teljes keresztmetszetre kiterjed. e födémszakaszok a rossz műszaki 
állapotuk miatt nem javíthatók.  A  szakértői összegzés szerint a vizsgált szerkezet jelenleg 
tartószerkezeti szempontból veszélyes állapotú, Egyes szakaszokon a falszerkezetek 
kiborulása jelentős károkat okozhat, ezért az épület használatát azonnal meg kell szüntetni, 
károsodott részeket el kell bontani. 

Kérdésként merül fel, hogy az állagromlás miatt terheli-e felelősség az épületrész bérlőjét. 

Az  1980.  december 15-én megkötött bérleti szerződés  IS.  pontja szerint a bérleti jogviszonyra 
egyebekben a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló  1/1972. (1.19.)  Korm. sz. 
rendelet, és a végrehajtására kiadott  2/1972. (1.19)  ÉVM. sz. rendelet előírásai vonatkoznak. 
(Az ÉVNI rendelet konkrétan az adott ügyre nem tartalmaz rendelkezést.) 

Az  1/1972. (1.19.)  Korm. rendelet a bérlemény felújítása kapcsán a következőt tartalmazza: 

A  helyiség rendeltetésszerü használata 

8. § 

A  bérbeadó a bérleti .jogviszony tartatna alatt azért szavatol. hogy a helyiség megfelel a bérleti 
szerződés előírásainak. 

A  karbantartási, felújitäsi, pótlási  es  cserekötelezettség 

9. § 

A  bérlő köteles gondoskodni a következőkrol is: 

a) a he burkolatainak feluntasáról.  pot  lásárol.  i I letoleg cserejéről: 

b) a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat  (portal).  kirakatszekreny. védő- ten:).  ernyős 
szerkezet, biztonsági berendezések karbantartásáról. továbbá a bérlő tevékenysége érdekében 
szükséges Felújításáról. pótlásáról. illetőleg cseréjéről: 

c) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyeket a berlo 
kizárólagosan használ. illetőleg tart üzemben. 



az épület, továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztításáról és 

megvilágításáról,  ha  ez a bérlő tevékenysége miatt vált szükségessé; 

e) a tevékenységével kapcsolatban keletkezett nem háztartási szemét elszállításáról. 

10.  § 

A  bérlő a bérbeadó előzetes hozzájárulásával és - jogszabályban meghatározott esetekben - 

hatósági engedéllyel a helyiség közművesítésére is jogosult. 

A  rendelkezés alapján tehát a bérbeadó kötelezettsége mindazon munkák elvégzése, amely 

ahhoz szükséges, hogy a berló a helyiséget a bérleti szerződésben foglaltak szerint használja. 

A  rendelet azonban konkrétan felsorolja, milyen karbantartási, felújítási és pótlási 

kötelezettsége áll fenn a bérlönek, annak érdekében, hogy fenntartsa a bérlemény állapotát. 

Minden egyéb munka elvégzése - a rendeltetésszerű használat biztosítása érdekében - a 

bérbeadó kötelezettsége. 

A  jelenlegi állapotot három ok idézte 

- Az építmény állapota, a mintegy  150  éves kora, a mészkő anyaga alap. a vegyes falazata 

falszerkezet, amely ennyi idő alatt nehezen áll ellen az időjárás hatásainak, a beszivárgott 

csapadékvíznek, és a fagyhatásnak. 

-  A  bérlő karbantartási kötelezettségének elmaradása, illetve egyes. nem szakszerű munkák 

végzése. (pl. a helyiség feletti fiidem kereszt  ulna  gerendák helyenkénti kiszedése, a kitört 

ablak üvegek pótlása a hideg miatt, stb) 

-  A  bérbeadót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása.  A  karbantartási kötelezettség 

szükségességének megállapítására és magára a karbantartásra a bérlő bérleményben 

elhelyezett tárgyai, nagy díszletei miatt nem is volt lehetőség.  (In  megjegyzendö, hogy az 

építmény fala a társasház közös tulajdona, a tulajdonosoknak azonban  nines  anyagi 

lehetőségük arra, hogy felújítást végezzenek.) 

A  bérlő mulasztása miatt történt károsodás kapcsán a felelősség megállapításának előfeltétele, 

bogy  a bérleti jogviszony létrejöttekor készült állapot felmérés, esetleg fényképek 

rendelkezésre álljanak. Ilyen a bérleti jogviszony kezdeten nem készült. igy nem állapítható 

meg, hogy a bérlő hibájából milyen károsodás történt. Ez pedig minden követelés előfeltétele, 

az igényt érvényesítő félnek kell ezt igazolnia.  A  bérlővel szembeni követelés 

érvényesitéséhez szükséges az is, hogy az építmény a jelenlegi formájában tovább álljon, 

hiszen adott perben szakértők vizsgálnák majd az állapotromlás okát. Az építményt azonban 

mielőbb le kell bontani. Erre tekintettel tehát véleményem szerint a bérlő magatartása miatti 

állag romlás mértékét, annak értékét  new  lehet olyan módon megállapítani. hogy az 

érvényesíthető  leg> en. 

Budapest, 2020.  július  20. 

ii‘1.111 

Dr. Rehm 1„ajos 

ügyvéd 
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