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Budapest Főváros Kormányhivatala  (a továbbiakban BFKH) hatáskörében eljárva a tárgyi ingatlanra 

vonatkozóan az alábbi egyszerűsített döntést hozom.  

HAT Ó S ÁG I  BI ZO NYÍ T V ÁNY  

A Budapest V. kerület, Papnövelde u. 2. Társasház (továbbiakban: Építtető) által a BFKH előtt 

előterjesztett, a Budapest V. kerület, Papnövelde u. 2. szám alatti, 24013 helyrajzi számú – társasházi 

közös tulajdonban lévő – kivett lakóház, udvar megnevezésű műemlék ingatlanon a meglévő épület  

tetőfelújítására vonatkozóan tett örökségvédelmi bejelentését – a bejelentés mellékleteként benyújtott 

dokumentációban foglaltak szerint –  

t u d o m á su l  v e t t e m .  

Felhívom az Építtető figyelmét a következőkre:  

1. A tervezett tevékenység a bejelentés beérkezését (2022. április 05.) követő 15. napon kezdhető meg és 

ugyanazon naptól számított egy éven belül megkezdhető. Ha a bejelentésben megjelölt tevékenységet a 

bejelentéstől számított egy éven belül nem kezdik el, a bejelentést meg kell ismételni.   

2. A végezni kívánt tevékenység tervezett megkezdését és befejezését a BFKH Örökségvédelmi 

Osztályának be kell jelenteni. A befejezés bejelentésének határideje a befejezést követő 15. nap.   

3. A bejelentési kötelezettség a tulajdonost vagy meghatalmazottját nem mentesíti a tervezett 

tevékenység elvégzéséhez szükséges más hatósági engedélyek, nyilatkozatok vagy hozzájárulások 

megszerzésének kötelezettsége alól. 

5. Felhívom a figyelmet arra, hogy örökségvédelmi bírsággal (a továbbiakban: bírság) kell sújtani azt a 

természetes vagy jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki (amely)  

 a kulturális örökség védelméről szóló törvényben vagy más jogszabályban engedélyhez kötött 

tevékenységet a védetté nyilvánított vagy e törvény erejénél fogva védelem alatt álló kulturális örökségi 

elemen engedély vagy tudomásulvétel nélkül vagy attól eltérő módon végzi,  

 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 elmulasztásával veszélyezteti,  
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Bírsággal sújtható az, aki a jogszabály által előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget.  

A hatósági bizonyítványban foglalt tények és adatok valódiságát vélelmezni kell.  

Eljárásomban egyéb eljárási költséget nem állapítottam meg.  

I N D O K O L Á S  

Építtetőnek a tárgyi ügyben a BFKH előtt tett bejelentésére örökségvédelmi bejelentési eljárás indult.   

A kulturális örökség védelméért felelős miniszter által vezetett közhiteles nyilvántartás adatai szerint a 

tervezett tevékenységgel érintett 24013 helyrajzi számú ingatlan a 15345 műemléki törzsszámú védett 

műemlék, valamint a 15001 törzsszámú műemléki jelentőségű területen és  a világörökségről szóló 2011.  

évi LXXVII. törvény 1. számú melléklete szerinti 30480] azonosító számú világörökségi területen 

található. 

Az Építtető által tett örökségvédelmi bejelentést és annak mellékleteként benyújtott 

tervdokumentációt megvizsgálva a következőket állapítottam meg: 

Az épített környezet alak ításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Étv.) 34. § 

(1) bekezdése szerint építési tevékenység megkezdéséhez és folytatásához jogszabályban meghatározott  

esetekben az építésügyi hatóság eljárásának lefolytatása szükséges.  

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 

szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban 312/2012. R.) 1. melléklet alapján 

a tervezett tevékenység elvégzése nem kötött építési engedélyhez.  

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban Kötv.) 63. § (3) bekezdése 

alapján a hatóság engedélyezi vagy tudomásul veszi az építésügyi hatóság vagy más hatósági engedélyhez 

nem kötött – jogszabályban meghatározott– tevékenységeket. 

A bejelentést és annak mellékleteként benyújtott dokumentációt megvizsgálva megállapítottam, hogy a Kötv.  

63. § (3) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével, valamint a kulturális örökség védelmével 

kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban 68/2018. R.) 64. §   

bekezdés alapján a tervezett tevékenység örökségvédelmi engedély nélkül, de örökségvédelmi bejelentés 

alapján végezhető. 

A benyújtott bejelentés és annak mellékletei a 68/2018. R. 66. §-ában és az ott megjelölt 3. mellékletben 

előírtaknak maradéktalanul megfelelnek.  

A 68/2018. R. 65. § (2) bekezdése szerint a bejelentést vagy a hatóság engedélye iránti kérelmet a 

tulajdonos vagy meghatalmazottja jogosult benyújtani.  

A 68/2018. R. 70. § (1) bekezdés szerint a hatóság a bejelentést – az érkeztetését követő első munkanaptól 

számított tíz napon belül – jogszerű hallgatással tudomásul veszi és a tudomásulvétel tényét hatósági 

bizonyítvánnyal igazolja, ha a tulajdonos vagy meghatalmazottja a bejelentésben kéri a tevékenység 

tudomásulvételének írásba foglalását.  

A bejelentésben és a becsatolt dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tervezett  

tevékenység örökségvédelmi érdeket nem sért (az épület homlokzati megjelenése nem változik,), 

műemléki érték veszélyeztetésével nem jár, továbbá annak hitelességét, érvényesülését nem sérti,  

eleget tesz a Kötv-ben, valamint a 68/2018. R-ben foglalt örökségvédelmi követelményeknek. A 

tervezett építési tevékenység földmunkával nem jár, így régészeti érdeket nem sért.  

A fentiek alapján   a bejelentést tudomásul vettem. 

A bejelentés tudomásulvételét a 68/2018. R. 70. § (1) bekezdés rendelkezése alapján az Építtető kérésére 

foglaltam írásba. 

Jelen döntésem rendelkező részében a figyelemfelhívásokat a Kötv. és a 68/2018. R. jogszabályi  

rendelkezései alapján tettem.  

Jelen hatósági bizonyítványt az  Ákr. 95. § (1) bekezdése, 91. §-a és a 68/2018. R. 70. § (1) bekezdése 

alapján adtam ki. 
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Döntésemet a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések, továbbá az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdése 

alapján hoztam meg. 

A rendelkező részből a jogorvoslatról szóló tájékoztatást az Ákr. 81. § (2) bekezdés a) pontja alapján 

mellőztem, miszerint: 

„81. § [A döntés tartalma és formája]  

(2) Jogorvoslatról való tájékoztatást mellőző, az indokolásban pedig csak az azt megalapozó 

jogszabályhelyek megjelölését tartalmazó egyszerűsített döntés hozható  

a) ha a hatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, vagy a 

döntés az ellenérdekű ügyfél jogát vagy jogos érdek ét nem érinti, vagy”  

A határozatom elleni fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1) és (5) bekezdése kizárja. 

A határozat elleni közigazgatási per megindításának lehetőségét az Ákr. 82. § (1) bekezdése és 114. § (1) 

bekezdése biztosítja. 

A jogorvoslatra vonatkozó további rendelkezéseket a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 

törvény (a továbbiakban Kptv.) 39. §-a, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a tartalmazza. 

A kereseti kérelembe foglalható jogvédelemre, a halasztó hatály kizárására irányuló kérelemre vonatkozóan 

a Kptv. 50. § (1)- (2) bekezdései, a halasztó hatály elrendelésére vonatkozóan az 52. § (1) - (2) bekezdései 

rendelkeznek. 

A bírósági tárgyalás tartására, illetőleg mellőzésére vonatkozó rendelkezéseket a Kptv. 77. § (1) és (2) 

bekezdése, az illetékekre, illetékfeljegyzési jogra vonatkozó rendelkezéseket az illetékekről szóló 1990. évi  

XCIII. törvény (a továbbiakban Itv.) 56. §(1), valamint a 62. § (1) bekezdés h) pontja rögzíti. 

Eljárásom során egyéb eljárási költség nem merült fel, így annak viseléséről az Ákr. 129. § (1)-(2) 

bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével rendelkeznem nem kellett.  

A BFKH döntési hatásköre és illetékessége az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontján, a 68/2018. R. 3. § (1) 

bekezdésének a) pontján, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 39. § (1) bekezdésén,  

a 68/2018. R. 3.§ (1) bekezdés a) pontján, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, valamint 32. § a) 

pontján alapul. 

Budapest, 2022. május 12. 

 . 

dr. Sára Botond   

kormánymegbízott megbízásából: 

  

 Sajti Zsuzsanna 

  osztályvezető  
 

 

 

 

 

 

A BP/2604/00962-2/2022. számú hatósági bizony ítv ányról értesül:  

1. Dr. Sajtos Gábor. – Építtető képv iselője ÉTDR     
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