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Tárgy: Budapest V. kerület, PapnöVelde utca 2. - cukoí
utca 7. - Veres Pálné utca ,l8. szám alatti. 24013 helyraizi
számú ingatlan,
A múemlék ingatlanon meglévó társasházi lakóépü|et utcai
homlokzati falainak, a Veres Pá|né utcai szárny árkádja
belső fófalának, a csatlakozó szomszédo§ épület felőli
íófalnak utólagos Vízszigetelésére és a2 érintett felületek
helyreállítá§ára Vonatkozó örökségvédelmi hatósági
engedély kiadása.
Múemléki tórzsszám: 1 5345
Ilűemléki jelentőségú terület: 1 5001
Világörökséqi védóöVezet: [30480]
Régészeti lelóheIy: 66154

Melléklet: -
Hiv. szám: -

a következők:

|só homlokzati falak és a Veres Pálné Utcai szá;ny árkádja
lesz, két o|dalról egy ütemben.

Ugyfél neve:
Ügyfél címe:

Budapest Fóváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi osztály (a
továbbiakban: BFKH Öröksé9védelmi Osztály) hatáskörében eljárva a tárgyi ingatlanra vonatkozó
közigazgatási hatósá9i ügyben meghozom az alábbi dóntést,

HATÁROZAT

Az V. ker. Papnövelde utca 2, Társasház (képviseli: SZ&S Green Kít,, dr. SerfőZó Róbert ügyvezetó, címe:
1074 Budapest, Hársfa utca 10. b, ép. fszt., a továbbiakban: Épittető) által elóterjesztett kérelemre, a
Budapest V. kerűlet, Papnövelde utca 2. - Cukor utca 7. - Veres Pálné utca 18. szám alatti, 24013 helyrajzi
Számonfelvett-atársashá7i kö7ds tulajdonban lévö. az ELMÜ Hálozati Kft (1,132 Budapest, váci út72-74.)
VezetékjogáVal terhelt - kivett lakóház, udvar megnevezésü, 869 m2 területú ingatlanon a meglévó lakóépület
külső homlokzati falainak, a veres Pálné utcai szárny árkádja belsó fófalának, a csatlakozó szomszédos
épület íelóli főfalnak - a becsatolt, majd kiegéSzített tervdokumentációban foglaltak alapján - utóIagos
vízszigetelésére és az érintett.í€lületek helyreállítására vonatkozóan

7z öröksé 9védelmi engedélyt megadom

A tervezett építési munká* Jóbbmúszaki jellemzői

A tervezett utólagos VízSZigetelés módSZere a kú
beISó föfala esetén íalátVágáSos Hlo{echnológia

A szomszédos épület melletti íal utó lagos vízSzigetelése injektálásos módszerrel történik ,igya
Vizszigetelés folytonossága meg oldott a falátVágáSoS techno lógiáVal tórténó falszakasszal (PapnóVelde
utca, Cukor utca, Veres Pálné utca íelé). A homlokzati íálakban becsatlakozó falak leválas ztására
íüggölegeS Vizzárral (injektáiással kerül sor, így a homtokzati falak szige.iElé§énékEl.iésséfe garantálható

A Vízszintes Vízzárral egyútt elkészül a lábazatot átszellőztető megoldás, teljes felületen Vakolható
drénlemezzel, át- és kiszellóztetve. A drénlemez m ott nt láóazati vízsz etelés készúl l alább 30 cm
magassag ban a falátvá9ássáT biztonságos kapcsolatot teremtó MB 2K szi9eteléssel, A kent vízszigetelés a

lár,davonánd;-iT letve belsó térben a naltól indul. A kent lá-6áái vízszigetelés a fal külsó és belsö

orökségVédelrni osztá|y
1056 Budapest, Véci u, 62-64., 1364 Budapest, Pf. 234.

E,mail: oroksegvedelem@bíkh.gov.hú _ Honlap: WwW'kormanyhivatal.hu
K!:R Hivatali kapu ázonosító: 422374158

lúletén is elkészül
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A homlokzati falak lábazaIi részén vakolatcsere töíténik melyet a károsodás és a felületi struktúra miatt a
nyílások ozotti kis dísztá 9ozatjg (boltváll alatti tagozat) cserélik (232 cm-es magasságig, azaz kb. a
károsod ott íelület feletti 60 cm-es magas ságig); itt a tagozat meglévőa-dottságként elválasiiá6t képez,

A homlokzati falak belső oldalán. a földszinten a padlóVonal íelett 80 cm-es magasságig készül a belső
Vakolat felújitása

A homlokza'ti vakolátcserével érintett lábazati homlokzatfelúleten a kellő védelem biztosítása éfdekében
matt VíZ- és Szenny-leperge{ó, jó erep
zárófestók (pI Remmers Color LA )alkalmazására

pessé9ú óntisztuló, nagy fedóképesSégú szilikon
kerül sor, törtfehér (aZ eredeti, illetve a fe|menó

homlokza e9yező) szinben

Az örökségvédelmi eng€délyem figyelemfelhívásai és tájékoztatásai a következók:

Ez az ÓrÖkségvédelmi engedély nem mentesiti az Épittetót aZ építéSi tevékenység megkezdéséhez és a
majdani múkÖdéshez szükséges más hatósági engedélvek, nvrlatkozatok vagy hgzzájárulások megszerzésének
kötelezettsége alól, valaminl az építési munkával kapcsolatos}6igEffigi igényinem döni el.

ÉPÍtési tevékenységet végezni - ha jogszabály eltéróen nem rendelkezik * csak végleges örökségvédelmi
engedélynek, továbbá a hozzá tartozó dokUmentációban fogIaltaknak megfelelóen szabad.

Felhívom a Íigyelmet arra, hogy ÖrÖkségvédelmi bírsággal kell sújtani azt a természetes Vagy jogi személyt
és jogi személyisé99el nem rendelkezó szervezetet, aki (amely)

. a kulturális örökség Védelméról szóló törvényben Vagy más jogszabályban engedélyhez kötött
tevékenységet a védetté nyiIvánított Vagy e törvény erejénél íogva Védelem a|att álló kulturális örökségi
elemen engedély vagy tudomásulvétel nélkül vagy attól eltérő módon végzi,

. a Védetté nyilvánított Vagy e törvény erejénéI íogva Védelem alatt álló kulturális öföksóg elemeit
jogellenesen megsemmisíti vagy megrongálja, Valamint

. a védett kUlturális örökségi elemet köte|ezettségének elmulasztásával vészélyezteti
A munka csak a kerúleti önkormányzat zajrendeletében meghatározott idóben V eZhetó

Építménybe épílési teíméket csak az építményekre vonatkozó alapvetó köVetelmények teljesülése melletl
szabad betervezni, illetve beépíteni,

Felhívom az Építtető figyelmét, hogy a tervezett építési tevékenységet csak megfelelő jogosultsággal és
íVlagyar Kereskedelmi és lparkamara (MKIK) regisztrációs számmal rendelkezó kivitelezó Vésezheti, műemlék
épületre Vonatkozó jogosuItsággal re ez elős múszaki vezetó irányitásával

Felhívom az Építtetó fígyelmét, hogy aZ építóipari kiViteIezósi tevékenység teljes folyamatának elósegítéSére
éS ellenórzéSére - aZ épitóipari kivitelezéSi tevékenységról szóló jogszabályban meghatározott feladatok
ellátására - kötelező épitési műszaki ellenőrt meg bízni

Jelen engedélytől örökségvédelmi engedélyköteles tevékenységek tekintetében eltérni csak az
eltérésekre vonatk
birtokában lehet.

ozó újabb öröks védelmi engedély m osított öröks édelmi engedély

Az örökségvédelmi engedély e határozat VégrehajthatóVá válásától számított egy év után hatál t Vesái,
kivéve, ha az engedély hatálya meghosszabbításra keíűlt, illetve a az engedélyezett
tevékeny§éget megkezdték, és két éven belül a munkák befejezését bejelentették.

A hatóság az örókségvédelmi engedély hatályát annak lejárta elótt kérelemre a külón jogszabá|yban elóirt
feltételek mellett egyszer legfeljebb két évvel meghosszabbíthatja.

Jelen örökségvédelmi
elvógzett tevékenység

ély alapján végezni kívánt tevékenység tervezett me dését és az
befejezését be kell jelenteni BFKH Orö ak, a külön

jogszabályban megh m efejezés bejelentésének határideje a befe]ezést kóVetö ,15 nap

Az engedélyezett tervtől való e|térés esetén a külön yban meghatározott, a beaYatkozást
követő állaPotdokumentációt k

(

követó 15 napon bglül.
ell benyújtani, az engedély alapján végzett tevé (,



Felhívom a íigyelmet aíra, hogy aki a jogszabály által előirt bejelentési kötelezetts ének nem tesz
eleget, örökségvédelmi bírság!al sújtható.

Jelen döntésem a közléssel végleges.

Határozatom ellen íellebbezésnek helye nincs.

A dÖntés ellen az ügyfelek jogsérelemre hivatkozással közigazgatási pert indíthatnak, döntésem
közlésétól számitott 30 napon belül.

Jogi képViseló nélkül eljáró magánszemély a keresetlevelet BFKH Öröksé9védelmi osztályhoz nyújthatja be,
a FőVárosi Törvényszéknek (1055 Budapest, Markó u, 27.)cimezve,

Jogi képviseló, illetóleg belföldi székhe|lyel rendelkezó gazdálkodó szervezet a keresetlevelet az elektronikus
ügyintézés sZabályai szerint nyújthatja be.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására nincs halasztó hatálya,

Akinek jogát, Jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal elóidézett helyzet fenntartása sérti, a
kózvetlenül fenyegetö hátrány e'hárítása, a Vitássá tett jogviszony ideiglenes íendezése, illetve a jogvitára okot
adó állapot Változatlan fenntartása érdekében a bíróságtóI az eljárás során báímikor azonnali jogvódetmet
kérhet.

Azonnali jogvédelem keretében kérhetó a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatáIy feloldása, ideiglenes
intézkedés, illetve előzetes bizonyitás elrendelése. A bíróság e|rendelheti 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 hatályosuIhat,

A Végrehajtás a kérelemnek a végrehaltást íoganatositó szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de
legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidó elteltéig nem íoganatosítható, kivéVe, ha a köZigazgatási szerv a
cselekményét azonnal végrehajthatónak nyilVánította, A tudomásszerzésig íoganatosított Végrehajtási
cselekmények a bíróság eltéró rendelkezésének hiányában hatályban maradnak,

Ha egyik fél sem kérte tárgyaláS tartását, és azt a bíróság sem taítja szükségesnek, a bíróság az ügy
érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a íelperes a keresetlevélben. az alperes a védiratban
kérheti. Tárgyalás tartáSa a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a peíbeállítástól számított
tizenöt napon belúl is kérhetó, A tárgyaláS tartása iíánti kérelem elmulasztása miatt igazoláSnak nincs helye.

A bírósági eljárásért az illetéktórvényben megállapított illetéket kell fizetni. Nem kötelezhetó illeték fizetésére aZ,
aki a kűlön jogszabály szerint költségmentességet, Vagy e törvény szerint iIletékmentességet élvez_

A köZigazgatási bírósági eljárásban a feleket illetékfeIjegyzési jog illeti meg, a íél mentesül a bírósági illeték
előzetes megfizetése alól, Az iIletéket az a fél fizeti meg, akit a bíróság eljárásában erre kótelez,

A keresetlevél elóterjesztésére nyitva álló idóben, a Vonatkozó lratanyag BFKH Örökségvédelmi osztálynál
(1056 Budapest, Váci Utca 62-64,), ügyfélíogadási idóben (hétfón: 13oo órától _ ,16" óráig, szerdán: 9"" órától -

16'" óíái9) megtekinthetó.

El]árásom során egyéb eljárási költséget nem állapítottam meg.

lNDoKoLÁs
Az Épittető által BFKH Örökségvédelmi Osztály elótt eIóteíjesztett kérelemre, a tárgyi múemlék ingatlanon, a
meg!éVó lakóépűlet utcai homlokzati íalainak, a Veles Pálné utcai száíny árkádja belső főfalának, a
csatlakozó szomszédos épület felóli íőíalnak utólagos vizszigete|ésére és az érintett íelületek
helyreállítására vonatkozóan öröksé9védelmi engedélyezési eljárás indult.

A kérelmet és méllékleteit megvizsgálva, a tervezett építési munkák tekintetében a ké.élem benyújtásakor
hatályos jogszabályi előirásokban íoglaltakía figyelemmel a következőket állapítottam meg:

Az épített kórnyezet alakításáról és Védelméről szóló 1997. évi L)fiVlll. törvény (a továbbiakban: Étv.) 34. § (1)

bekezdése Szerint építési tevékenység megkezdéséhez és íolytatásához jo9szabályban meghatározott
esetekben az építésügyi hatósá9 elJárásának lefolytatása szükséges,

3
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Az építésügyi és épitésfelügyeleti hatósági eljárásokróI és ellenőrzésekről, valamínt az épltésúgyi hatósági
szolgáltatásokról szólő 312t2o'lr. (Xt. 8.) Korm. renáelet (a továbbiakban: g'l2t2012. R,) 1. melléklete alapján a
tervezett tevékenység elv e nem kötött építési engedélyhez.

A kulturális órökség védelmé 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv ) 63.§ (3) bekezdése
alapján a hatóság engedélyezi Vagy tudom sU iaz építésügyi hatóSág vagy más hatósági engedélyhez
nem kötött - jogszabályban meghatározott- tevékenységeket.

A kulturális örókség Védelméért íelelós miniszter (1054 Budapest, Báthory u. 12,) által Vezetett közhiteles
hatósági nyilvántartás alapján a Budapest v. kerúlet, Papnövelde utca 2, _ cukoí utca 7, - Veres Pálné utca
18. szám alatt,24013 helyrajzi szám alatti ingatlanon meglévö lakóépület az M 15345 törzsszámú műemlék,
továbbá az MJT 15001 törzsszámú múemléka Jelentóségű területen és a [30480] azonositó számú világörókségi
VédóöVezetben fekszik, Az érjntett ingatlan része a kulturális örókség védetmérőí szóló 2001. évi Lxlv, törvény
(a továbbiakban: KÖtv.) 7, § 35. pontja szerinti régé§zeti lelőhelynek IA középkori Pest és környezete\. amely a
nyilVántartáSban 66154 azonosító számon szerepel,

A KÖtv. 63, § (3) bekezdésében me9határozottak figyelembevételével, valamint a kulturális örökség Védelmévet
kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (lV, 9.) Korm, rendelet (a továbbiakban: 6s/2018. R.) 63. § (1)
bekezdés a) ponljának ac,l alpontja, Valamint a 64, §-a alapján a tervezett munkák az örökségvédelmi hatóság
engedélyéhez kótött építési tevékenységek körébe tartoznak, mivel azok a múémlék épúlet értékleltárba felvett
elemét (homlokzat) érintik,

A tervezett épitési teVékenysé9 íégészeti réteget nem érint, a tervezett építési tevékenységgel kapcsolatosan
föIdmunka végzésére nem kerúl sor, ezért a régészeti szempontból kikötést nem tettem.

A benyújtott kérelem és annak mellékletei a 68120'18. R. 66. §-ában éS az ott megjelölt 12, mellékletben elóírt
tartalmi köVetelményeknek megíelelnek.

A 68i2018. R. 65. § (2) bekezdésében foglaltak szerint ,,a bejelentést vagy a hatóság engedélye iránti kérelmet a
tulajdonos Vagy meghatalmazoftja jogosult benyújtaní."

A tárgyi ingatlan a hatáIyos ingatlan-nyilVántartási adatok szerint az Építtető közös tUlajdonában Van,

Fentiek alapján a kérelmet a 65. § (2} bekezdésében íoglaltaknak megfelelóen az arra.iogosult terjesztette eló.

A dokumentációt megvizsgálva megállapítottam, hogy a tervezett építési munkák védett örökségi elemet
nem semmi§itenek meg, a beavatkozá§sal az épület jetlege, egysége, összképé, az ingatlan
beéPÍtettsége nem változik, a tervezett építési tevékenységek a Kötv._ben és a 68/2018. R.-ben felsorolt
szempontoknak megfelelnek, azaz a műemlék érvényesülését károsan nem befolyásolják, továbbá
megfelelnek az órökségvédelmi követelményeknek és a védetté nyilvánítás céljának.

Eljárásom során megállapítottam, hogy a tervezett tevékenységek a Kötv. és a 68/2018, R. előírá§ainak
megfelelnek, azokkal nem ellentétesek, ezért az örökségVédelmi engedélyt ielen határozatom íendelkezó
részében kikötés nélkül megadtam.

A határozatom rende|kezó részében ismertetett feltételeket, figyetemfelhíVásokat, általános elóírásokat az Étv._
ben, a KÓtv.-ben, továbbá az építóipari kivitelezési tevékenységról szóló 191/2009, (lX. 15.) Korm,
íendéletben, Valamint a 68/2018. R,_ben foglaltak alapján tettem,

A tervezett munkálatok tervezett megkezdé ek, illetve a már elvégzett munkák befejezésének bejelentését,
ósított munkára vonatk álla otdokumentáció ben jtását a 6812 8, R. 65. § (1) és (3)

e ései, Valamint 67, § (1) bekezdé nek a) pontja és (2} bekezdése alapJán irtam eló

Az órökségvédelmi bírság kiszabásának |ehetőségéról a Kötv.82. § (1) bekezdésének a), c)-0 pontjai és (2)
bekezdése alapján adtam tájékozlatást.

Határozatomat a hiValkozott jogszabályok, valamint aZ álta!ános közigazgatásí íendtartásról szóló 2016, évi cL.
törvény (a továbbiakban; Ákí.) s0, § (1) és 81. § (1) bekezdése alapján hoztam meg.

Az illetékekról szóló 'l990, évi XClll. törvény (ltv.) 5. § (1) bekezdésének e) pontja és (2) bekezdése alapján az
Építtető a jelen eljárásban sZükséges 3-oo0,- Ft illetéket (illetékbélyegben) kérelméhez csatoltan lerótta.
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El.iárásom során egyéb eljárási kóltség nem merúlt fel, így annak Viseléséröl az 
^kl, 

12g, § (1)-(2)
bekezdéseiben ío9laltak figyele?nbevételével iendelkeznem nem keltett.

A határozatom elleni fellebbezés lehetöSégét az Ákr. 116. § (2) bekezdésének a) pontja, 116. § (5) bekezdése
és a Kötv. 7slc. §-a zárja ki.

A határozat elleni közigazgatási per meginditáSának lehetóségét az Ákr.82. § (1) bekezdéSe és 1í4. § (1)
bekezdése biztosítja.

A .iogorvoslatra Vonatkozó tájékoztatásom a közigazgatási perrendtartásról szőló 2017, évi l. törvény
(a továbbiakban: Kptv,) 39. §-ábaa, aZ elektronikus ügyíntézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabátyairól
szőlő 2g15. évi ccxxll. törvény 9. §-án a|apul,

A kereseti kérelembe íoglalható aZonnali jogVédelemre, halaszló hatá|y 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 bírósági táígyalás tartására, illetőleg mellózésére Vonatkozó tájékoztatásom a Kptv. 77. § (1) es (2}

bekezdésén, a bírósági eljárás illetékére és az illetékíeljegyzéSi .jogra Vonatkozó tájékoztatásom aZ ltv. 56. § (1)
bekezdésén, Valamint 62. § (1) bekezdéS h) pontján alapul.

A BFKH Örökségvédelmi osztály hatáskörét és illetékességét az Ákr. 16, § (1) bekezdés a) pontJán, aZ
épÍtésügyi és az építésfelügyeletí hatóságok kijelö!éséról és műkódési feltételeiről sző|ő 34312006. R. 1. § (2)
bekezdés f) pontján, és az 1. számú melléklet ll. részének 20- során, Valamint a kormányzati igazgatásról szóló
2018. évi CXXV. törvény 39. § (2) bekezdésén, a 68/20't8. R.3, § (1) bekezdésének a) pontja, valamint a
fÓvárosi és megyei kormányhíVatalokról. valamint a járási (fóvárosi kerüíeti) hívatalokról szőló 8612019. (lV, 23,)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése határozza meg.

dr. sára Botond
kormánymegbízott megbízásából
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Erről értesül:

1. Budapest V, ker, Papnóvelde Utca 2, TársasháZ tulajdonosi kózossége a
SZ&S Green Kíl, közós képviselet útján _ Épitletö^ulaidonos

2. ELMÚ Hálózati Kft. - Vezetékjog jogosLlltja

Budapest

Budapest
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1132

Hársfa Utca 10. b, ép, fszt,

váci út72-74.
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