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Köszönöm, hogy megtisztelt bizalmával, és a  2018.  évi közmeghallgatásra észrevétellel 
fordult az önkormányzathoz. Engedje meg, hogy felvetésére az alábbiakban foglaljam össze 
válaszomat. 

A Budapest,  VIII. kerület Corvin köz címeivel kapcsolatban tett felvetésére tájékoztatom, 
hogy a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló  345/2014.  (XII.  23.) 
Kormányrendelet  15.  §-ában foglaltak alapján a  36402/4  hrsz. alatti ingatlan Társasház, egy 
telken négy lépcsőházzal rendelkezik. Az ingatlan címe helyesen: Üllői  fit 38-44.  szám. 

Az  „A"  lépcsőház címe: Corvin köz  1.  szám (egyéb címei: Üllői út  38.  szám, József körút 
86.), 36402/4/A/1-30  albetétek. 

A „B"  lépcsőház címe: Üllői út  40.  szám (egyéb címe: Corvin köz  1.  szám)  36402/4/B/1-55 
albetétek. 

A  „C" lépcsőház címe: Üllői  AA 42.  szám (egyéb címe: Corvin köz 3.szám)  36402/4/C/1-37 
albetétek. 

A  „D" lépcsőház címe: Üllői  IA 44.  szám (egyéb címe: Corvin köz  3.  szám)  36402/4/D/1-36 
albetétek. 

Fentiek alapján a  4  lépcsőház egy társasházat képez, egy helyrajzi szám alatt. 

A  Corvin köz  2.  szám, a Corvin köz  4.  szám, a Corvin köz  6a.  szám és a Corvin köz  6b.  szám 
alatti ingatlanok külön-külön telkeken kialakult Társasházak, a címeket ennek megfelelően 
képezték. 

A  hulladékgyűjtő tartályokkal kapcsolatos Corvin közi problémák már jó ideje ismertek az 
önkormányzat előtt és az ügyben fel is vettük a kapcsolatot a Fővárosi Közterület-fenntartó 
Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (a továbbiakban EKE Zrt.) 
vezérigazgatójával. 
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Az FKF Zrt. vezérigazgatójának korábbi kérésemre arról tájékoztatott, hogy ügyfeleik vegyes 
háztartási és szelektíven gyűjtött hulladékának elszállítási rendjét nem lehetséges 
megváltoztatni, mivel a Corvin közben lévő térkő útfelület burkolatának teherbírása, 
maximum  3,5  tonna. Vagyis a burkolat csak a  3,5  tonna össztömeget meg nem haladó 
járművek terhelését bírja el, így az FKF Zrt. jóval nagyobb össztömeggel rendelkező 
járműveinek behajtása a jelenlegi burkolat, vagy annak egyes részeinek süllyedéséhez, 
töréséhez vezetne. Az FKF Zrt. tájékoztatása szerint a legkisebb korszerű hulladékgyűjtő 
járművük tömege is messze meghaladja a  3,5  tonnát, így a járművek Corvin közbe történő 
behajtása nem lehetséges. 

A  helyzet megoldásaként a hulladékgyűjtő tartályok FKF Zrt. munkatársai által történő 
mozgatása az FKF Zrt. és a Corvin Mozi, valamint a társasházak között megkötött 
hulladékszállítási szerződés keretein belül, külön díj megfizetése ellenében lehetséges. 

A  Közterület-felügyelet a kialakult helyzet megoldása érdekében folyamatosan ellenőrizte az 
Ön által megjelölt közterületet. Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a legtöbb 
esetben a hulladékgyűjtő edényeket az azokat a társasházakból és üzletekből kihúzó 
személyek helyezik el rendezetlenül, az ürítést követően több esetben rendezettebben hagyják 
ott az FKF Zrt. munkatársai, mint ahogyan találták. Ettől függetlenül  2018.  február 14-én 
levélben fordultunk az FKF Zrt.-hez és kértük, hogy tájékoztassák munkatársaikat a felmerült 
problémáról és nyilatkozzanak arról, hogy a nyilvántartásuk szerint mely üzletek és lakóházak 
helyezik a kérdéses területre a szeméttárolóikat. Az FKF Zrt. a válaszában megadta a kérdéses 
területre hivatalosan hulladékgyűjtő edényeket kirakók listáját,  de  felhívta a figyelmünket 
arra, hogy ettől a gyakorlat eltérhet, mivel — a hely adottságaira tekintettel — mások is oda 
rakhatják ki a kukáikat. 

Ezzel párhuzamosan a Közterület-felügyelet lakossági kapcsolattartója személyesen 
megkereste a helyszín közelében található üzleteket és társasházakat. Ennek során felvette a 
kapcsolatot az üzletvezetőkkel és a közös képviselőkkel és kérte őket, hogy írásban 
nyilatkozzanak arról, hogy a keletkezett hulladékot hová teszik, és  ha  van hulladékgyűjtő 
edényük azt hová helyezik ki az elszállítási napokon. E találkozók során felhívta a 
figyelmüket a szeméttároló edényeik rendezettebb kirakására, valamint az ürítést követően a 
mihamarabbi közterületről történő bevételére is. 

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását. 

Budapest, 2018.  december 
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