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utca 7. - Veres Pálné utca 18. szám alatÍi,240'13 helyrajzi
számú ingatlan.
A műemlék ingatlanon meglévő társasházi lakóépület utcai
homlokzati falainak, a Veres Pálné utcai szárny árkádja
belső főfalának, a csatlakozó szomszédos épület felőli
főfalnak utólagos vízszigetelésére és az érintett felületek
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Ügyfél neve:
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V. ker. Papnövelde utca 2. Társasház
1053 Budapest, Papnövelde utca 2'

Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyiés örökségvédelmi Főosztály orökségvédelmiosztály (a

továbbiakban: BFKH örökségvédelmi osztály) hatáskörében eIjárva a tárgyi ingatlanra Vonatkozó
közigazgatás i hatósá g i ü gybe n m eg hozo m az alábbi d ö ntést.

HATÁRozAT

Az V. ker. Papnövelde utca 2. Társasház (képviseli: SZ&S Green Kft', dr' Serfozo Róbert Ügyvezetó' címe:
1074 Budapest, Hársfa utca 1O. b.ép.fszt., a továbbiakban: Építtető) által előterjesztett kérelemre, a
Budapest V. kerÜlet, Papnövelde utca 2. _ Cukor utca 7. _ Veres Pálné utca 18. szám alatti, 24013 helyrajzi
számon felvett _ a társasházi közös tulajdonban lévő, az ELMÚ Hálozati Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.)
vezetékjogával terhelt_ kivett lakőház, udvar megnevezésű, 869 m2 terÜletű ingatIanon a meglévÓ lakóépület
külső homlokzati falainak, a Veres Pálné utcai szárny árkádja belső főfalának' a csatlakozó szomszédos
épület felőli főfalnak - a becsatolt, majd kiegészített tervdokumentációban foglaltak alapján - utólagos
vízszi geteIésére és az éri ntett fel ü letek helyreál l ítására vonatk ozőan

az örökségvédelmi engedéIyt megadom.

A tervezett építési munkák főbb míÍszakijellemzói a következők:

A tervezett utólagos vízszigetelés módszere a külsó homlokzati falak és a Veres Pálné utcai szárny árkádja
belső főfala esetén falátvágásos Hlo{echnológia lesz, két oldalrÓl egy Ütemben.

A szomszédos épÜlet melletti fal utólagos vízszigetelése injektálásos módszerrel történik, így a
vÍzszigetelés folytonossága megoldott a falátvágásos technológiáVal történő falszakasszal (Papnövelde
utca, Cukor utca, Veres Pálné utca felé). A homlokzati falakban becsatlakozó falak leválasztására
fÜggoleges vízzárral (injektálással) kerÜl sor, így a homlokzatifalak szigetelésének teljessége garantálható'

A vízszintes vízzárral egyi1tt elkészÜl a lábazatot átszellőztető megoldás, teljes felÜleten vakolhatÓ
drénlemezzel, át- és kiszelloztetve. A drénlemez mögött kent lábazati vízszigetelés készÜl legalább 30 cm
magasságban a falátvágással biztonságos kapcsolatot teremtő MB 2K szigeteléssel. A kent vÍzszigetelés a
járdavonaltÓl, illetve belso térben a padlÓvonaltÓl indul. A kent lábazali vÍzszigetelés a fal kÜlső és belso
felÜletén is elkészÜl.
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A homlokzati falak lábazati részén vakolatcsere történik, melyet a károsodás és a felÜleti struktúra miatt a
nyílások közötti kis dísztagozatig (boltváll alatti tagozat) cserélik (232 cm-es magasságig, azaz kb. a
károsodott felÜlet feletti 60 cm-es magasságig); itt a tagozat meglévő adottságként elválasztást képez'

A homlokzati falak belsó oldalán, a földszinten a padlÓvonal felett 80 cm-es magasságig készÜl a belső
vakolat felújítása.

A homlokzati vakolatcserével érintett lábazati homlokzatfelÜleten a kello védelem biztosítása érdekében
matt víz- és szenny-lepergeto' jÓ páraáteresztő képességű, ÖntisztulÓ, nagy fedóképességŰ szilikon
zárófesték (pl. Remmers Color LA) alkalmazására kerÜl sor, törtfehér (az eredeti' illetve a felmenó
homlokzattal megegyezó) szÍnben.

Az örökségvédelmi engedélyem figyelemfelhívásai és tájékoztatásai a következők:

Ez az örökségvédelmi engedély nem mentesíti az Épittetőt az építési tevékenység megkezdéséhez és a
majdani működéshez szÜkséges más hatósági engedélyek, nyilatkozatok vagy hozzájárulások megszerzésének
kötelezettsége alól, valamint az építési munkával kapcsolatos polgárijogi igényt nem dönt el.

Építési tevékenységet végezni _ ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - csak végleges örökségvédelmi
engedélynek, továbbá ahozzá tartozÓ dokumentációban foglaltaknak megfeleloen szabad.

Felhívom a figyelmet arra, hogy örökségvédelmi bírságga! kell sújtani azt a természetes vagy jogi személyt
és jogi személyiséggel nem rendelkezo szervezetet, aki (amely)

. a kulturális Örokség védelméről szÓlÓ tÖrvényben Vagy más jogszabályban engedélyhez kÖtott

tevékenységet a védetté nyilvánított Vagy e törvény erejénél fogva védelem alatt álló kulturális örökségi
elemen engedély vagy tudomásulvétel nélkül vagy attól eltérő módon végzl,

. a védetté nyilvánított Vagy e törvény erejénél fogva védelem alatt álló kulturális örökség elemeit
jogellenesen megsemmisíti vagy megrongálja, valamint

. a védett kulturális örökségi elemet kötelezettségének elmulasztásávalveszélyezteti.

A munka csak a kerületi önkormányzat zajrendeletében meghatározott idóben végezhetÓ.

Építménybe építési terméket csak az építményekre vonatkozÓ alapvető követelmények teljesÜlése mellett
szabad betervezni, illetve beépíteni.

Felhívom az Épittető figyelmét, hogy a tervezett építési tevékenységet csak megfelelő jogosultsággal és
Magyar Kereskedelmi és lparkamara (MKlK) regisztrációs számmal rendelkezó kivitelező végezheti, műemlék
épÜletre vonatkozó jogosultsággal rendelkezo felelős műszaki vezető irányításával.

Felhívom az Építtető figyelmét, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatának elősegítésére
és ellenorzésére - az épÍtoipari kivitelezési tevékenységról szÓlÓ jogszabályban meghatározott feladatok
ellátására - kötelező építési míiszaki ellenőrt megbízni.

Jelen engedélytől örökségvédelmi engedélyköteIes tevékenységek tekintetében eltérni csak az
eltérésekre vonatkozó újabb örökségvédelmi engedély vagy módosított örökségvédelmi engedély
birtokában lehet.

Az örökségvédelmi engedély e haÍározat végrehajthatóvá válásától számított egy év után hatályát veszti,
kivéve, ha az engedély hatálya meghosszabbításra került, illetve amennyiben az engedélyezett
tevékenységet megkezdték, és két éven belül a munkák befejezését bejelentették.

A hatÓság az ÖrÖkségvédelmi engedély hatályát annak lejárta előtt kérelemre a kÜlÖn jogszabályban elóírt
feltételek m ellett egyszer legfeljebb két évvel m eghosszabbíthatja.

Jelen örökségvédelmi engedély alapján végezni kívánt tevékenység tervezett megkezdését és az
elvégzett tevékenység befejezését be kell jeIenteni BFKH örökségvédelmi osztálynak, a kÜlön
jogszabályban meghatározott tartalommal' A befejezés bejelentésének határideje a befejezést követő 15 nap.

Az engedélyezett tervtől való eltérés esetén a külön jogszabályban meghatározott, a beavatkozást
követő állapotdokumentációt kell benyújtani, az engedély atapján végzett tevékenység befejezését
követő'l5 napon beIül.



Felhivom a figyelmet arra, hogy aki a jogszabály áItal előíÉ bejelentési kötelezettségének nem tesz
eleget, örökségvédelmi bírsággal sújtható.

Jelen döntésem a közléssel végleges.

Határozatom ellen fellebbezésnek helye nincs.

A döntés ellen az ügyfelek jogsérelemre hivatkozással közigazgatási peÉ indíthatnak, döntésem
közlésétől számított 30 napon belül.

Jogi képviselo nélkÜl eljárÓ magánszemély a keresetlevelet BFKH örökségvédelmi osztályhoz nyújthatja be,
a Fovárosi Törvényszéknek (1055 Budapest, MarkÓ u. 27 .) címezve.

Jogi képviselo, illetoleg belfoldi székhellyel rendelkező 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 eloidézett 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 elozetes 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 foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de
legkésobb az elbírálásra nyitva álló határidó elteltéig nem foganatosíthatÓ' kivéve' ha a közigazgatási szerV a

cselekményét azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási
cselekmények a bírÓság eltéro rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szÜkségesnek, a bíróság az úgy
érdemében tárgyaláson kívÜl határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban
kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától Vagy a perbeállítástól számított
tizenöt napon belÜl is kérheto. 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 közigazgatási bírósági eljárásban a feleket illetékfeljegyzési jog illeti meg, a fél mentesÜl a bírósági illeték
elozetes megfizetésealÓl. Az illetéket azaÍél fizeti meg, akita bírÓság eljárásában erre kÖtelez.

A keresetlevél eloterjesztésére nyitva állÓ idoben, a vonatkozÓ iratanyag BFKH örökségvédelmi osztálynál
(1056 Budapest, Váci utca 62-64.), Ügyfélfogadási időben (hétfon: '13oo órától - 16oo óráig, szerdán: 9oo órától -

1 6'" Óráig) megtekinthetó.

Eljárásom során egyéb eljárási költséget nem állapítottam meg.

lNDoKoLÁs
Az Építtető által BFKH örökségvédelmi osztáty elott elóterjesztett kérelemre, a tárgyi műemlék ingatlanon' a
meglévo lakóépület utcai homlokzati falainak, a Veres Pálné utcai szárny árkádja belső főfalának, a
csatlakozó szomszédos épület felőli főfalnak utólagos vízszigete!ésére és az érintett felületek
helyreállítására vonatkozoan örökségvédeImi engedélyezési eljárás indult.

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

Az épített kÓrnyezet atakításárÓl és védetméről szóló 1997. évi LXxVlll. törvény (a továbbiakban: Étv.)34. s (1)

bekezdése szerint építési tevékenység megkezdéséhez és folytatásához jogszabályban meghatározott
esetekben az építésÜgyi hatóság eljárásának lefolytatása szÜkséges.



Az építésügyi és építésfelügyeleti hatÓsági eljárásokril és ellenőrzésekről, valamint az építésugyi hatÓsági
szolgáltatásokról szólő 31212012' (Xl. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 312120í2. R') 1. melléklete alapján a
tervezett tevékenység elvégzése nem kötött építési engedélyhez.

A kulturális Örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 63.s (3) bekezdése
alapján a hatÓság engedélyezi vagy tudomásul veszi az építésügyi hatÓság vagy más hatósági engedélyhez
ne m kötött - j o gszabál yba n m eg h at ár ozott_ tevé ke nysóge ket'

A kulturális örökség védelméért felelős miniszter (1054 Budapest, Báthory u. 12.) által vezetett közhiteles
hatósági nyilvántartás alapján a Budapest V. kerÜlet, Papnövelde utca 2. - Cukor utca 7. - Veres Pálné utca
18. szám alatli,24013 helyrajzi szám alatti ingatlanon meglévo lakóépület azM 15345 törzsszámú műemlék,
továbbá azMJT 1500't törzsszámÚ műemlékijelentoségű terÜleten és a [30480] azonosítÓ számÚ világÖrökségi
védőövezetben fekszik. Az érintett ingatlan része a kulturális Órokség védelmérőlszóli2001. évi LXIV. törvény
(a továbbiakban: Kötv.) 7. s 35. pontja szerinti régészeti lelőhelynek IA középkoriPesÍ és környezete], amely a
nyilvántartásban 661 54 azonosító számon szerepel.

A Kötv. 63. s (3) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével, valamint a kulturális orökség védelmével
kapcsolatos szabályokról szőlő 6812018. (lV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 68/20í8. R.) 63. s (í)
bekezdés a) pontjának ac) alpontja' valamint a 64. $-a alapján a tervezett munkák az örökségvédelmi hatóság
engedélyéhez kötÖtt építési tevékenységek kÖrébe tartoznak, mivel azok a mŰemlék épÜlet értékleltárba felvett
elemét (hom lokzat) érintik.

A tervezett építési tevékenység régészeti réteget nem érint, a tervezett építési tevékenységgel kapcsolatosan
földmunka végzésére nem kerül sor, ezért a régészeti szempontból kikötést nem tettem.

A benyújtott kérelem és annak mellékletei a 68/2018. R. 66. $-ában és az ott megjelölt 12. mellékletben előírt
tartalmi követelményeknek megfelelnek'

A 68/2018. R. 55. $ (2) bekezdésében foglaltak szerint ,,a bejelentést vagy a hatóság engedélye iránti kérelmet a
tulajdonos vagy meghatalmazottja jogosult benyÚjtani."

A tárgyi ingatlan a hatályos ingatlan-nyilvántartási adatok szerint az Építtető közös tulajdonában van.

Fentiek alapján a kérelmet a 65. $ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelóen az arrajogosult terjesztette elő.

A dokumentációt megvizsgálva megállapítottam, hogy a tervezett építési munkák védett örökségi elemet
nem semmisítenek ffieg, a beavatkozással az épület jellege, egysége, összképe, az ingatlan
beépítettsége nem változik, a tervezett építési tevékenységek a Kötv.-ben és a 68/2018. R._ben felsorolt
szempontoknak megfelelnek, azaz a míiemlék érvényesülését károsan nem befolyásolják, továbbá
megfelelnek az örökségvédelmi követelményeknek és a védetté nyilvánítás céIjának.

Eljárásom során megállapítottam, hogy a tervezett tevékenységek a Kötv' és a 6812018. R. előírásainak
megfeleInek, azokkal nem ellentétesek, ezértaz örökségvédelmi engedélyt je!en határozatom rendelkező
részében kikötés nélkül megadtam.

A határozatom rendelkezó részében ismertetett feltételeket, figyelemfelhívásokat, általános előírásokat azÉtv'-
ben, a Kötv._ben, továbbá az épÍtóipari kivitelezési tevékenységről szolő 191/2009. (lX 15 ) Korm.
rendeIetben, valamint a 68/20í8. R._ben foglaltak alapján tettem'

A tervezett munkálatok tervezett megkezdésének, illetve a már elvégzett munkák befejezésének bejelentését,
továbbá a megvalósított munkára vonatkozó állapotdokumentáció benyújtását a 6812o18. R. 65. S (1) és (3)

bekezdései' valamint 67. s (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése alapján írtam elo.

Az örökségvédelmi bírság kiszabásának lehetőségéről a Kötv.82. $ (1) bekezdésének a)' c)-0 pontjai és (2)

bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Határozatomat a hivatkozott jogszabályok, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (a továbbiakban:Ákr.)80. s (1) és 81. $ (1) bekezdése alapján hoztam meg.

Az illetékekról szóló í990. évi XClll. törvény (ltv.) 5. s (í) bekezdésének e) pontja és (2) bekezdése alapján az
Építtető a jelen eljárásban szükséges 3.o0o,- Ft illetéket (illetékbélyegben) kérelméhez csatoltan lerótta.
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Eljárásom során egyéb eljárási költség nem merült fel, így annak viseléséról az Ákr. í29. s (l-e)
bekezdéseiben foglaltak figyelem bevételével rendel keznem nem kellett.

A határozatom elleni fellebbezés lehetóségét az Ákr.116. s (2) bekezdésének a) pontja, í16. s (5) bekezdése
és a Kötv.75/C. $-a zárjaki.

A határozat elleni közigazgatási per megindításának lehetoségét az Ákr.82. s (1) bekezdése és 1í4. $ (1)

bekezdése biztosítja.

A jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatásom a közigazgatási perrendtartásról szőlő 2017. évi l. törvény
(a továbbiakban: Kptv.) 39. $-ában, az eIektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairol
szóló 2015. évi CCXXll' törvény 9. $-án alapul.

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

A bírósági tárgyalás tartására, illetóleg mellozésére vonatkozÓ tájékoztatásom a Kptv.77.s (1) és (2)

bekezdésén, a bírósági eljárás illetékére és az illetékfeljegyzési jogra vonatkoző té4ékoztatásom az ltv. 56. s (1)

bekezdésén, valamint 62. s (1) bekezdés h) pontján alapul.

A BFKH örökségvédelmi osztály hatáskörét és illetékességét az Ákr. 16. s (1) bekezdés a) pontján, az
építésugyi és az építésfeliigyeleti hatóságok kijelöléséről és műkÖdési feltételeiről szólo 343/2006. R. í. s (2)

bekezdés f) pontján, és az1. számú melléklet ll. részének 20. során, valamint akormányzatiigazgatásról szóló
2018. évi cxxv. törvény 39. s (2) bekezdésén, a 6812018. R. 3. $ (1) bekezdésének a) pontja, valamint a
fővárosi és megyei kormányhivatalokril, valaminta járási (fővárosi kerületi) hivatalokrólszóló 86/2019. (lV.23.)
Korm. rendelet 2' s (1) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2020. április 30.
dr. Sára Botond
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Erről éÉesül:
1' Budapest V. ker. Papnövelde utca 2. Társasház tulajdonosi közössége a

SZ&S Green Kft. közös képviselet útján _ Epíttető/tulajdonos

2. ELMÚ Hálózati Kft. - vezetékjog jogosultja

Budapest Hársfa utca 10. b' ép. fszt.

Budapest Váci Út72-74.
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