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Tárgy: NVG Bt.  (9300 Csorna,  Kazinczy utca 13.)  kérelmére  indult,  Csorna 1432/2  helyrajzi  számú

ingatlanon  4  rendelőt  és  14  lakást  tartalmazó  vegyes  rendeltetésű  épület  építési engedélyének

módosítására irányuló engedélyezési eljárása

K Ö Z L E M É N Y  

A  Győr-Moson-Sopron  Vármegyei  Kormányhivatal  (a  továbbiakban:  Kormányhivatal)  az  általános

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  89. §-a alapján  azon ügyfeleket,  természetes

vagy jogi  személyeket,  egyéb szervezeteket,  akiknek (amelyeknek)  jogát  vagy jogos  érdekét  az ügy

közvetlenül  érinti,  (több mint  ötven ügyfél  okán)  valamint  a  természetvédelmi  vagy környezetvédelmi

érdekek képviseletére létrehozott egyesületeket, közhírré tétel útján értesíti az alábbiakról:

A közlemény kifüggesztésének, honlapon történő közzétételének napja: 2023. március 31.

A közlemény levételének napja: 2023. április 17. 

Eljáró hatóság neve: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi

Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

Ügyiratszám:   GY/ETDR-1/1348-17/2023 iktatószámú döntés

Az ügy tárgya: Csorna 1432/2  helyrajzi  számú ingatlanon  4 rendelőt és 14 lakást  tartalmazó

vegyes rendeltetésű épület  építési engedélyének módosítására irányuló építési

engedélyezési eljárása

A döntés a hatóságnál az ügyfelek számára megtekinthető.

Az ügy általános adatai elérhetőek: https://www.etdr.gov.hu/GeneralInformations/ProcessList

A döntés rendelkező részének és indokolásának kivonata: 

„A  Győr-Moson-Sopron  Vármegyei  Kormányhivatal  (a  továbbiakban:  Kormányhivatal)  építésügyi

hatósági eljárásban meghozta az alábbi HATÁROZATOT.

A  Kormányhivatal a 2022.  június  13.  napján  kelt,  GY/ETDR-1/3823-14/2022. iktatószámú  építési

engedélyt, – mely az NVG Bt. (9300 Csorna, Kazinczy utca 13., meghatalmazott képviselője: ……..) (a

továbbiakban:  Építtető)  részére a  Csorna 1432/2  helyrajzi  számú ingatlanon  4 rendelőt és 14 lakást

tartalmazó vegyes rendeltetésű épület  építésére vonatkozott – a benyújtott  tervdokumentáció alapján

módosítja, az alábbi feltételekkel:

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

9021 Győr, Árpád út 32. – 9002 Győr Pf.: 415 – Telefon: +36 (96) 795-628
E-mail: epites.gyor@gyor.gov.hu – KRID azonosító: 710811938 – Honlap: www.kormanyhivatal.hu



Népegészségügyi szakkérdés vizsgálata alapján:

A kivitelezés során ügyelni kell arra, hogy a területen található esetleges műtárgyak, meglévő

ivóvízvezetékek ne sérüljenek.

Az épület műszaki átadásának, illetve a használatbavételének feltétele akkreditált laboratórium

által vételezett és bevizsgált, bakteriológiai szempontból negatív vízminta megléte.

A  kivitelezés  során  a  munkavégzők  részére  biztosítani  kell  az  illemhelyhasználat  (ehhez

kapcsolódóan a keletkezett szennyvíz elvezetését), kézmosás, ivóvíz-vételezés lehetőségét.

A  munkavégzők  vonatkozásában  a  keletkezett  kommunális  szilárd  hulladékot  ideiglenesen

kihelyezett  hulladékgyűjtő  edényekben  kell  gyűjteni.  A  hulladékot  üzemelő  és  engedéllyel

rendelkező hulladéklerakó telepre történő elszállításáról gondoskodni kell.

A munkagépek üzemeléséből az építési területen hulladék nem keletkezhet.

Közlekedésbiztonsági és útügyi szakkérdés vizsgálata alapján:

1. A  tervezett  létesítmény  funkciójához  szükséges  22  db  parkolóhelyet  a  benyújtott

tervdokumentációnak  megfelelően  saját  ingatlanon  belül  kell  kialakítani  és  azokat  megfelelő

módon (pl.  közúti  jelzésekkel,  jelzőtáblák stb.) jelezni  kell.  Az ingatlan közúti  bejáratánál  egy

„Várakozóhely” (KRESZ 110. ábra) jelzőtáblát, alatta kiegészítő táblán az „udvarban” táblát kell

elhelyezni.

2. A saját ingatlanon belül kialakítandó parkolóhelyeket és utat a közforgalom elől fizikai akadály

segítségével el kell zárni (pl. sorompó, kapu, kerítés stb.). Egyéb esetben azok építését külön

eljárás keretein belül engedélyeztetni kell a Kormányhivatalnál.

3. Az  ingatlanon  belül  kialakítandó  22  darab  parkolóhelyet  legalább  portalanított  (murvás,

kavicsozott) felülettel kell ellátni.

4. A tárgyi létesítmények használatbavételi engedélyének útügyi feltétele a kapcsolódó közlekedési

létesítmények  megléte.  A  használatbavételi  engedély  kérelemhez  az  érintett  közútkezelő

útkezelői nyilatkozatát is csatolni kell.

5. Be kell tartani a Csorna Város Jegyzője (9300 Csorna, Szent István tér 22.) 2022. március 22.

kelt,  HIV/3131-2/2023  ügyiratszámú  helyi  önkormányzati  közútkezelői  hozzájárulásában

foglaltakat.

6. Ezen  hozzájárulás  az  engedélyest  egyéb  engedélyek  beszerzésének  kötelezettségei  alól

nemmentesíti. 

Környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálata alapján:

A  kivitelezés  során  a  munkaterület  porzásmentesítéséről  (pl.  locsolással)  a  kivitelező

gondoskodni köteles.

Műszaki biztonsági szakkérdés vizsgálata alapján:

A  használatbavételi  engedélyezési  eljárásig  a  szakvéleményt  megalapozó  villamos

berendezésekre  vonatkozó  villamos  biztonságtechnikai  ellenőrzést  a  Kormányhivatal

Közlekedési,  Műszaki  Engedélyezési,  Mérésügyi  és  Fogyasztóvédelmi  Főosztály  Műszaki

Biztonsági Osztályánál (9022 Győr, Türr István u. 7.) külön eljárás keretében kérelmezni kell,

melynek  eredményeként  kiállított  hatósági  bizonyítvány  a  használatbavételi  engedélyezési

eljárás  során  a  használatbavételi  engedély  kiadását  javasló  szakvélemény  megadásának

előfeltétele. 
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Örökségvédelmi   szakkérdés vizsgálata alapján:  

1. A kivitelezés földmunkái bele értve a meglévő bontandó épület alaptesteinek eltávolítását, csak

folyamatos régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) mellett végezhetők.

2. Az előkerülő régészeti emlékeket fel kell tárni.

3. A régészeti tevékenység végzésére a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum (9022 Győr,

Liszt Ferenc u. 11.) jogosult.

4. A régészeti feladatok ellátására az Engedélyesnek a jogosult intézménnyel szerződést kell kötni.

Az eljárásba bevont érintett szakhatóság állásfoglalása:

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi

Igazgatóság)   35830/284-2/2023. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:  

1. „A felújítás  és építés esetében a kivitelezés során alkalmazott  azon tűzoltó-technikai  termék,

építési termék, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés – amelyre vonatkozóan

a jogszabály követelményt támaszt – tűzvédelmi megfelelőségét igazoló iratokat be kell mutatni.

2. A külső térelhatároló fal azonos tűzszakaszhoz tartozó szakaszát a homlokzati tűzterjedés elleni

védelem biztosításával kell kialakítani.

3. Biztonsági  világítást kell  létesíteni  a tűzeseti  főkapcsolót  tartalmazó helyiségben és a tűzoltó

egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon.

4. Az oltóvizet folyamatosan – a létesítmény mértékadó tűzszakaszára – a mértékadó tűzszakaszt

befogadó kockázati egység kockázati osztálya függvényében kell biztosítani a valós tűzszakasz

területek alapján.

5. A hő- és füstelvezetés és a füstmentesítés kézi működtetését biztosítani kell

a) lépcsőház esetében

aa) a lépcsőházba nyíló, a menekülésre szolgáló ajtók – lépcsőház felől nézve – külső oldala

mellett, a menekülés valamennyi irányából észlelhető helyen és

ab) a lépcsőház kijárati szintjén a lépcsőházból kivezető, menekülésre szolgáló ajtó külső vagy

belső oldala mellett,

b) egyéb esetben a tűzvédelmi szakhatósággal egyeztetett helyen és módon.

Valamint a hő és füst elleni védelem eszközeit a beépített tűzjelző berendezésnek vezérelni kell.

A tervezett építmény amely AK kockázati osztályú és a nem tűzgátló módon leválasztott épületek közötti

tűztávolságot az épületek mértékadó kockázati osztályától függően kell megválasztani.”

A hatályos építési engedélytől az épület telken belüli elhelyezése tér el. 

Az ügyben az alábbi eljárási költség merült fel:

A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatának igazgatási szolgáltatási díja 14.000,-

Ft (azaz tizennégyezer forint), melyet az Építtető megfizetett.

A  Kormányhivatal  a  2022.  június  13.  napján  kelt,  GY/ETDR-1/3823-14/2022. iktatószámú  építési

engedély, 202200165091 ÉTDR azonosítójú egyéb részeit változatlanul hagyja. 

A döntés a közléssel végleges.

A véglegessé vált döntés ellen – a jogsérelem megjelölésével – közigazgatási per indítható. 
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A Győri Törvényszékhez címzett keresetlevelet a határozat közlését követő naptól számított 15 napon

belül lehet a Kormányhivatalhoz benyújtani. A keresetlevelet az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet

vagy az ügyfél jogi képviselője elektronikus formában a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon

található IKR rendszeren keresztül elektronikus űrlap kitöltésével nyújthatja be. A jogi képviselő nélkül

eljáró – gazdálkodó szervezetnek nem minősülő – ügyfél a keresetlevelet választása szerint papíralapon,

illetve elektronikus úton is előterjesztheti.

A keresetlevél benyújtásának a jelen döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben

azonnali jogvédelem iránti kérelem előterjeszthető. 

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint). A

közigazgatási perben tárgyi illetékfeljegyzési jog érvényesül, amely folytán az illetéket előzetesen nem

kell megfizetni, annak viseléséről a bíróság dönt. 

Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt

a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

A Kormányhivatal az alábbiakra hívja fel a figyelmet:

1. A 2022.  június  13.  napján  kelt,  GY/ETDR-1/3823-14/2022.  iktatószámú  építési  engedély  a

véglegessé válásától számított négy évig, tehát 2026. június 16. napjáig hatályos.

2. Az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített ügyfelek amennyiben az eljárás során, de

legkésőbb  a  határozat  átvételéig  nyilatkozatot  nem  tettek,  kérelmet  nem  nyújtottak  be,  úgy

ügyféli jogaikat a továbbiakban nem gyakorolhatják.

A Kormányhivatal az alábbiakról tájékoztatja:

A  Kormányhivatal  a  döntés  véglegessé  válásának  időpontjáról  az  Építtető részére  külön

értesítést küld, a további ügyfelek a véglegessé válás időpontját az ÉTDR általános felületén az

alábbi linken tekinthetik meg:

https://www.etdr.gov.hu/GeneralInformations/ProcessList 

Az  ügyfél  elektronikus  kapcsolattartás  esetén  jogosultsági kóddal,  vagy  ügyfél-ÉTDR

felhasználói azonosítóval az eljárásba betekinthet az ÉTDR felületén.

Az eljárás iratait – az iratbetekintési jog törvényben meghatározott keretein belül – megtekinteni

személyesen a Kormányhivatal  Építésügyi  és Örökségvédelmi Főosztály  Győr,  Árpád út  32.

szám alatti hivatali helyiségében van lehetőség, ügyfélfogadási időben. Ez a jog a törvényes,

vagy írásban meghatalmazott képviselőjét is megilleti. Harmadik személy akkor tekinthet be a

személyes adatot vagy védett adatot tartalmazó iratba, ha igazolja, hogy az adat megismerése

joga  érvényesítéséhez,  illetve  jogszabályon,  bírósági  vagy  hatósági  határozaton  alapuló

kötelezettsége teljesítéséhez  szükséges.  Az iratbetekintés  során az arra jogosult  másolatot,

kivonatot készíthet, vagy másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. Az ügyiratba

való betekintési igényt és időpontját előzetesen egyeztetni szükséges. 

I n d o k o l á s

Az Építtető 2023. február 23. napján – …….meghatalmazott képviselő útján – a 2022. június 13. napján

kelt, GY/ETDR-1/3823-14/2022. iktatószámú építési engedély módosítása iránti kérelmet nyújtott be a

Csorna 1432/2 helyrajzi számú ingatlanon 4 rendelőt és 14 lakást tartalmazó vegyes rendeltetésű épület

építésére vonatkozóan.
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Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.)

53/C.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  kérelemre  indult  építésügyi  és  építésfelügyeleti  hatósági  eljárás

esetében  az  ügyintézési  határidő  a  kérelemnek  a  hatósághoz  történő  beérkezését  követő  első

munkanapon kezdődik, ezért a közigazgatási hatósági eljárás 2023. február 24. napján indult. 

A  Kormányhivatal  az  építési  engedélyezési  eljárást  az  építésügyi  és  építésfelügyeleti  hatósági

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.)

Korm. rendelet  (a továbbiakban:  R.)  és az  általános közigazgatási  rendtartásról  szóló 2016.  évi  CL.

törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapján folytatta le.

A  rendelkező  részben  megjelölt  építési  engedélyhez  képest  a  tervezett  módosítás  –  a  vegyes

rendeltetésű  épület  telken  belüli  elhelyezése  változik  –  ami  önmagában  építési  engedélyköteles

tevékenység,  ezért  az  R.  22.  §  (1)  bekezdés  c)  pontja  alapján  az  Építtető  arra  módosított  építési

engedélyt kellett kérnie.

A  kérelem  vizsgálatakor  a  Kormányhivatal  megállapította,  hogy  az  eljárásban  helyszíni  szemle

megtartására, szakhatóság bevonására van szükség, ezért a benyújtást követő nyolc napon belül érdemi

döntés nem hozható, így a Kormányhivatal a kérelmet teljes eljárásban bírálta el.

A Kormányhivatal a benyújtást követő nyolc napon belül értesítette az eljárásba bevont ügyfeleket, hogy

az Ákr. 43. §-a alapján teljes eljárásra tér át.

Az Építtető mellékelte az építési engedély iránti kérelemhez szükséges, az R. 17. § (9) bekezdésében

előírt mellékleteket.

Az építési engedély megadásához szükséges feltételek fennállását a Kormányhivatal a  2023. március

21. napján megtartott helyszíni szemle során ellenőrizte az R. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján és

megállapította, hogy a meglévő állapotot rögzítő építészeti-műszaki dokumentáció tartalma a valóságnak

megfelel, az érintett telken az építési tevékenység megvalósítható, a tevékenységet nem kezdték meg.

A  Kormányhivatal  az  építési  engedély  iránti  kérelem  elbírálása  során  vizsgálta  az  R.  18.  §  (1)

bekezdésében foglaltakat és megállapította, hogy:

a)  a  tervezett  építmény  elhelyezése  megfelel  az  Étv.  18-22.  §-ában  és  31.  §  (1)  bekezdésében

előírtaknak,

b)  az  építési  tevékenységgel  érintett  telek  kialakítása  az  Étv.  23-24.  §-ában,  a  településrendezési

tervekben és a jogszabályokban meghatározottak szerint megtörtént, a telek rendezett,

c) a tervezett építmény és az alkalmazott építészeti-műszaki megoldás megfelel 

cb) az általános érvényű szakmai és a jogszabályokban meghatározott követelményeknek,

cc)  az  egyes  építményekre,  területekre  védettséget  elrendelő  jogszabályoknak  és  az  építési

tevékenységre  vonatkozó,  az  építésügyi  hatósági  eljárást  megelőzően  lefolytatott  más  hatósági

eljárásokban meghatározott követelményeknek,

cd) az építészeti minőség- és értékvédelem jogszabályban meghatározott szempontjainak,

d) az építmény megépítése, rendeltetése, használata, fenntartása nem okoz környezetében olyan káros

hatást, amely

da) a terület rendeltetésének megfelelő és jogszabályban meghatározott mértéket meghaladná,

db) az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné,
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e) a használatbavételi engedély megkéréséig biztosítható az építmény rendeltetésszerű és biztonságos

használhatóságához szükséges

ea) járulékos építmények telken belüli elhelyezése,

eb) közlekedési hálózathoz való csatlakozás és

ec) kormányrendelet szerint előírt közműellátás, 

f) a tervezőként megjelölt  személy (ideértve a társtervezőt, szakági tervezőt is) vállalkozás jogosult a

kérelemben megjelölt építési tevékenységgel kapcsolatos építészeti-műszaki tervezésre,

g)  az  építésügyi  hatósági  engedélykérelem  jogszabályban  előírt  mellékletei  rendelkezésre  állnak,

tartalmuk megfelel az a)-e) pont előírásainak,

h) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

(a  továbbiakban:  OTÉK)  előírásainak  megfelel,  az  OTÉK  IV.  fejezetében  foglalt  előírásoktól  eltérő

műszaki megoldást nem tartalmaz,

i) az építménnyel összefüggő tervezett tereprendezési munkálatok megvalósíthatóak.

A Kormányhivatal az eljárása során meggyőződött arról, hogy az Étv. 36. § (1) bekezdésében foglalt,

jelen ügy vonatkozásában releváns feltételek teljesülnek.

Az  ingatlan  besorolása  Csorna  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  helyi  építési

szabályzatról szóló 12/2019. (VII. 25.) rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) szerint Vt jelű településközpont

vegyes terület.

A HÉSZ  szerint  a telek  megengedett  legnagyobb beépítettsége:  60%, legkisebb zöldfelülete:  25%, a

telken elhelyezhető épület megengedett legnagyobb épületmagassága: 12,50 m. 

A HÉSZ a területre vonatkozóan egyedi övezeti előírást nem tartalmaz.

A  telek  tervezett  beépítettsége:  18,29%,  a  tervezett  zöldfelülete:  27,94%,  a  tervezett  épület

épületmagassága: 12,44 m.

A  Kormányhivatal  megállapította,  hogy  a tervezett  vegyes  rendeltetésű  épület  a  HÉSZ  22.  §  (6)

bekezdése  alapján  a  tervezett  ingatlanon  elhelyezhető,  a  tervezett  építési  tevékenység  a  HÉSZ

előírásainak, valamint az OTÉK 24. §-ban foglaltaknak is megfelel.

A  Kormányhivatal  megállapította,  hogy  a  tervezett  építési  tevékenység  nem  ellentétes  a  HÉSZ

előírásaival.

Az R. 6. számú mellékletének III. táblázata alapján szükséges szakkérdés vizsgálatok indoklása:

Az R. 6. számú melléklet III. számú táblázat 5. pontja értelmében a Kormányhivatal a közegészségügyi

szakkérdéseket GY-01/NEO/0267-3/2023. számon az alábbi alábbi jogszabályok szerint vizsgálta:

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm.

rendelet,

a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  körébe  tartozó  hulladékkal  kapcsolatos

közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, 

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény,

a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény,

a  nemdohányzók  védelméről  és  a  dohánytermékek  fogyasztásának,  forgalmazásának  egyes

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény,

az OTÉK.
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Az R. 6. számú melléklet III. számú táblázat 14. pontja alapján a Kormányhivatal a közlekedésbiztonsági

és útügyi   szakkérdést   GY/47/00270-3/2023 számon az alábbi alábbi jogszabályok szerint vizsgálta:

1. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 12., 29., 33., 34., 39., és 42/A. §-ai,

2. az útügyi igazgatásáról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 6. és 7. §-ai,

3. az  utak  építésnek,  forgalomba  helyezésének  és  megszüntetésének  engedélyezéséről  szóló

93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 3., 4/A., és 10-26. §-ai,

4. a  közúti  közlekedés  szabályairól  szóló  1/1975.  (II.  5.)  KPM-BM együttes  rendelet  17.  §  e)

pontja,

5. kapcsolódó szakági jogszabályok és műszaki szabályozások rendelkezései,

6. az R. 6. számú melléklet III. számú táblázat 14. pontja,

7. a  közlekedési  igazgatási  feladatokkal  összefüggő  hatósági  feladatokat  ellátó  szervek

kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja.

Az R. 6. számú melléklet III. számú táblázat 6-11. pontja alapján a Kormányhivatal a környezetvédelmi

és természetvédelmi  szakkérdéseket GY/41/00712-3/2023 számon az alábbiak szerint vizsgálta:

Tárgyi létesítmény nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá.

Az R. 6. melléklet III. táblázat 7. pont alapján a földtani közeg védelme biztosított.

A  kivitelezés  során  a  levegő  védelméről  szóló  306/2010.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet  (  a

továbbiakban: Lvr.) hatálya alá tartozó légszennyező pontforrás nem létesül.

A Lvr. 2. § 8. pontja szerint e rendelet alkalmazásában diffúz forrás: olyan levegőterhelést okozó

tevékenység,  kibocsátó  felület  vagy  berendezés,  amely  nem  minősül  légszennyező

pontforrásnak,  továbbá  a  szabadban  végzett  tevékenység,  amely  légszennyezőanyag

kibocsátással  jár.  A  4.  §  szerint  tilos  a  légszennyezés,  a  diffúz  forrás  környezetvédelmi

követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő

lakosságot  zavaró  bűzzel  való  terhelése,  továbbá  a  levegő  olyan  mértékű  terhelése,  amely

légszennyezettséget  okoz.  A 26.  § (1)  bekezdése szerint  diffúz  forrás  üzemeltetése során a

levegővédelmi követelményeket érvényesíteni kell.

A létesítmény kivitelezése a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az 1. számú melléklete

alapján jegyzői hatáskörbe tartozik.

Az érintett  ingatlan belterületen helyezkedik  el  és nem része természeti  területnek,  országos

jelentőségű védett  természeti  területnek, sem a Natura 2000 hálózatnak, nem érint  barlangot

vagy barlang felszíni védőövezetét, sem egyedi tájértéket, így a R. 6. melléklet III. táblázat 6.

pontja szerinti szakkérdés vizsgálat feltételei nem állnak fenn.

A tervezett létesítmény nem hulladék kezelésével kapcsolatos építmény, így a R. 6. melléklet III.

táblázat 8. pontja szerinti szakkérdés vizsgálat feltételei nem állnak fenn.

Az R. 6. számú melléklet III. számú táblázat  13. pontja alapján a Kormányhivatal a műszaki biztonsági

szakkérdéseket GY/48/00342-3/2023 számon,  a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és

kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelölésről, valamint a területi mérésügyi és műszaki

biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés a) pontja vizsgálta.
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Az R. 6. számú melléklet III. számú táblázat 17. pontja értelmében a Kormányhivatal az örökségvédelmi

szakkérdést GY/26/687-2/2023. számon az alábbiak szerint vizsgálta:

1. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 19. § (2)

bekezdése szerint  a  régészeti  örökség elemei  a  régészeti  lelőhelyről  csak régészeti  feltárás

keretében  mozdíthatók  el.  A  Kötv.  22.  §  (1)-(2)  bekezdése  értelmében  a  fejlesztésekkel  és

beruházásokkal  veszélyeztetett  régészeti  lelőhelyeket  előzetesen  fel  kell  tárni.  A  régészeti

érintettség mértékétől függően a hatóság régészeti megfigyelést (szakfelügyeletet) írhat elő.

2. Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor – legalább a

beruházási földmunkával érintett mélységig – az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a

régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell

elvégezni az a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: Övr.) 35. § (1) bekezdése alapján. 

3. A régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) és az előkerülő régészeti emlékek megelőző régészeti

feltárásának költségeit a beruházó köteles viselni, mivel a Kötv. 19. § (3) bekezdése szerint a

régészeti  feltárások költségeit  annak kell  fedeznie,  akinek érdekében a feltárás szükségessé

vált. 

4. A régészeti tevékenység végzésére vonatkozó előírásokat a Kormányhivatal a Kötv. 20. § (4)

bekezdése alapján tette.

5. A  régészeti  feladatellátásra  vonatkozóan  a  szerződés  kötést  a  Kötv.  22.  §  (10)  bekezdése

határozza meg.

Az eljárásba bevont érintett szakhatóság állásfoglalásának indoklása:

Az  egyes  közérdeken  alapuló  kényszerítő  indok  alapján  eljáró  szakhatóságok  kijelöléséről  szóló

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklet 4. táblázatának 16 pontja alapján

megkeresett  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság) 35830/284-2/2023.ált.  számú  szakhatósági

állásfoglalásának indokolása:

„A megkereső hatóság által csatolt iratok, valamint a hiánypótlás során beküldött dokumentumok

alapján  indult  9300  Csorna,  Park  utca  1432/2  hrsz.-ú  ingatlanon  4  rendelőt  és  14  lakást

tartalmazó vegyes rendeltetésű épület módosított építési engedély megadásához hozzájárultam

az alábbi feltételekkel:

1. A felújítás és építés esetében a kivitelezés során alkalmazott azon tűzoltó-technikai termék,

építési termék, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés – amelyre vonatkozóan

a jogszabály követelményt támaszt – tűzvédelmi megfelelőségét igazoló iratokat be kell mutatni.

2.  A külső térelhatároló fal  azonos tűzszakaszhoz tartozó szakaszát a homlokzati  tűzterjedés

elleni védelem biztosításával kell kialakítani.

3. Biztonsági világítást kell létesíteni a tűzeseti főkapcsolót tartalmazó helyiségben és a tűzoltó

egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon.

4.  Az  oltóvizet  folyamatosan  –  a  létesítmény  mértékadó  tűzszakaszára  –  a  mértékadó

tűzszakaszt befogadó kockázati egység kockázati osztálya függvényében kell biztosítani a valós

tűzszakasz területek alapján.

5. A hő- és füstelvezetés és a füstmentesítés kézi működtetését biztosítani kell.

a) lépcsőház esetében

aa) a lépcsőházba nyíló, a menekülésre szolgáló ajtók – lépcsőház felől nézve – külső oldala

mellett, a menekülés valamennyi irányából észlelhető helyen és
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ab) a lépcsőház kijárati szintjén a lépcsőházból kivezető, menekülésre szolgáló ajtó külső vagy

belső oldala mellett,

b) egyéb esetben a tűzvédelmi szakhatósággal egyeztetett helyen és módon.

Valamint a hő és füst elleni védelem eszközeit a beépített tűzjelző berendezésnek vezérelni kell.

A tervezett építmény amely AK kockázati osztályú és a nem tűzgátló módon leválasztott épületek

közötti tűztávolságot az épületek mértékadó kockázati osztályától függően kell megválasztani.

A feltételeket az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján állapítottam meg:

1.  A  tűz  elleni  védekezésről,  a  műszaki  mentésről  és  a  tűzoltóságról  szóló  1996.  évi  XXXI.

törvény 13. § (1) bekezdés alapján a rendeltetésszerű és tűzvédelmi szempontból biztonságos

használatra  való  alkalmasság  megállapítása,  továbbá  a  tűzvédelmi  követelmények

érvényesítése érdekében szükséges az iratok bemutatása.

2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 24. § (2) bekezdés

alapján:

(2) A külső térelhatároló fal azonos tűzszakaszhoz tartozó szakaszát a homlokzati  tűzterjedés

elleni védelem biztosításával kell kialakítani, kivéve

a) ipari, mezőgazdasági, tárolási alaprendeltetésű épület esetén azt a homlokzatrészt, amely az

alábbi, egy önálló rendeltetési egységen belüli kétszintes helyiségcsoporthoz tartozik:

aa) a helyiségcsoportot a szomszédos helyiségektől legalább tűzgátló válaszfal választja el,

ab) a helyiségcsoport a kiürítés első szakaszában szabadba kiüríthető, és

ac) a helyiségcsoport összesített alapterülete nem haladja meg az 500 m2-t,

b) a nyílásos homlokzat nyílás nélküli lábazati falát,

c) az egy légteret képező helyiséghez tartozó homlokzatrészeket,

d) az egyszintes épületet,

e) a földszinttel és legfeljebb két további építményszinttel rendelkező

ea) egylakásos lakóépületet,

eb) szálláshelynek nem minősülő üdülőt és

ec)  egylakásos  épületrészekből  álló  sorházat,  ha  a  szomszédos  épületrészek  között  a

tűzterjedés elleni védelem biztosított,

f)  az  A1 vagy A2  tűzvédelmi  osztályú,  légrés  nélküli  burkolati-,  bevonati-,  vakolt  hőszigetelő

rendszerek  alkalmazásakor  a  homlokzati  tűzterjedés  elleni  gát  kritériumait  kielégítő  külső

térelhatároló falat.

3.  Az  Országos  Tűzvédelmi  Szabályzatról  szóló  54/2014.  (XII.  5.)  BM  rendelet  146.  §  (1)

bekezdés f) pontja alapján „Biztonsági világítást kell létesíteni a tűzeseti főkapcsolót tartalmazó

helyiségben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon.

4. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 72. § (1) és (3)

bekezdése, 73. § (1) bekezdése, 76. § (1) bekezdése és 82. § (3) bekezdése alapján:

72. § (1) Tűzoltás céljára a szükséges oltóvíz-intenzitást a mértékadó tűzszakasz alapterülete

alapján  a  8.  mellékletben  foglalt  1.  táblázat  szerint  kell  meghatározni.  Az  AK,  KK  és  MK

kockázati osztályba tartozó kockázati egység tűzszakaszainak alapterülete a szükséges oltóvíz-

intenzitás meghatározása során 2–5 építményszinttel rendelkező tűzszakasz esetén 20%-kal, 6

vagy  több  építményszinttel  rendelkező  tűzszakasz  esetén  30%-kal  csökkenthető,  ha  a

tűzszakaszon belül bármely két szint esetén a kisebb alapterületű szint alapterületéhez képest a

nagyobb alapterülete legfeljebb 30%-kal tér el.
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72. § (3) Az oltóvizet folyamatosan – a létesítmény mértékadó tűzszakaszára – épületen belüli

mértékadó tűzszakasz esetén a mértékadó tűzszakaszt befogadó kockázati  egység kockázati

osztálya függvényében

a) NAK osztály esetén legalább fél órán keresztül,

b) AK osztály esetén legalább egy órán keresztül,

c) KK osztály esetén legalább másfél órán keresztül,

d) MK osztály esetén legalább két órán keresztül kell biztosítani.

73. § (1) A mértékadó tűzszakasz területére meghatározott vízmennyiséget vízvezetékről vagy –

ha az más módon nem oldható meg – oltóvíztárolóból kell biztosítani.

76.  §  (1)  A  tűzcsapok  a  védendő  szabadtéri  éghetőanyag-tároló  területétől,  építménytől  a

megközelítési útvonalon mérten 100 méternél távolabb és – a tűzcsapcsoportok kivételével –

egymáshoz 5 méternél közelebb nem helyezhetők el.

82. § (3) A víztároló és a védeni kívánt építmény, szabad terület közötti távolság nem haladhatja

meg a 200 métert. A távolságot a megközelítési útvonalon kell mérni.

5. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 89. § (1) és (5)

bekezdése alapján:

A hő- és füstelvezetés és a füstmentesítés kézi működtetését biztosítani kell

a) lépcsőház esetében

aa) a lépcsőházba nyíló, a menekülésre szolgáló ajtók – lépcsőház felől nézve – külső oldala

mellett, a menekülés valamennyi irányából észlelhető helyen és 

ab) a lépcsőház kijárati szintjén a lépcsőházból kivezető, menekülésre szolgáló ajtó külső vagy

belső oldala mellett,

b) egyéb esetben a tűzvédelmi szakhatósággal egyeztetett helyen és módon.

(5) Beépített tűzjelző berendezéssel védett helyiség hő és füst elleni védelmének eszközeit a

beépített  tűzjelző  berendezésnek  vezérelnie  kell,  kivéve,  ha  a  helyiségben  beépített  tűzoltó

berendezés  is  létesül,  és  annak  hatékony  működését  a  tűzjelző  központ  általi  vezérlés

korlátozná.  A  vezérlés  nem aktiválódhat  kézi  jelzésadó  jelére  abban  az  esetben,  ha  a  kézi

jelzésadó jele nem szolgáltat egyértelmű, a hő és füst elleni védelem megfelelő működéséhez

szükséges információ.

A tűztávolságot az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a

továbbiakban: OTSZ) VI. fejezet 18. §-a, valamint a 3. melléklet 1. táblázata alapján: 

1. táblázat, a Tűztávolság alcímhez

A B C D E

1 A épület mértékadó 
kockázati osztálya

A és B épületek közötti tűztávolság (m), ha B épület
mértékadó kockázati osztálya

2 NAK AK KK MK

3 NAK 3 5 6 7

4 AK 5 6 7 8

5 KK 6 7 8 9

6 MK 7 8 9 10

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.
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Szakhatósági  állásfoglalásom az  Ákr.  55.  §  (1)  bekezdésén  alapul.  Hatáskörömet  az  egyes

közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017.

(XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. táblázat 16. sora, illetékességemet a katasztrófavédelmi

kirendeltségek  illetékességi  területéről  szóló43/2011.  (XI.  30.)  BM  rendelet  1.  §-a,  valamint

ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.” 

Az ügyféli kör megállapításának módja, indokolása:

Az R. 4. § (1) bekezdése alapján külön vizsgálat nélkül ügyféli jogállással rendelkezik az Építtető és az

építési tevékenységgel érintett telek tulajdonosa.

Az Építtető egyúttal az építési tevékenységgel érintett telek tulajdonosa is.

Az R. 4. § (2) bekezdése szerint a Kormányhivatal vizsgálta az ügyféli jogállását annak, akinek

az  építési  tevékenységgel  érintett  telekre,  építményre  vonatkozó  jogát  az  ingatlan-

nyilvántartásba bejegyezték.

Az  építési  telekre  vonatkozóan  a  tulajdonjogon  kívül  vezetékjog  van  bejegyezve,  ezért  a

vezetékjog jogosultjai részére a Kormányhivatal ügyféli jogállást állapított meg. 

Az  eljárásban  a  vizsgált  természetvédelmi  és  környezetvédelmi  szakkérdésre  tekintettel  a

természet  védelméről  szóló 1996.  évi  LIII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése,  valamint  a környezet

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése alapján a

természetvédelmi,  vagy környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és

érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket ügyfél jogállás illeti

meg. 

Az  Ákr.  10.  §  (1)  bekezdése alapján ügyféli  jogállás  illeti  meg  azon  természetes  vagy  jogi

személyeket, továbbá egyéb szervezeteket, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy

közvetlenül érinti.

◦ A szomszédos, Csorna 1432/1,  1445/1 helyrajzi  számú ingatlanok tulajdonosai  részére a

Kormányhivatal ügyféli jogállást állapított meg.

◦ Az építész felelős tervező részére a Kormányhivatal  ügyféli  jogállást  állapított  meg, mivel

vizsgálta az általa készített tervek jogszabályi előírásoknak történő megfelelőségét. 

Mindezekre való tekintettel a Kormányhivatal a 2022. június 13. napján kelt, GY/ETDR-1/3823-14/2022.

iktatószámú építési engedélyt, – mely az Építtető részére a Csorna 1432/2 helyrajzi számú ingatlanon 4

rendelőt  és  14  lakást  tartalmazó  vegyes  rendeltetésű  épület  építésére  vonatkozott  –  a  benyújtott

tervdokumentáció alapján feltételek közlése mellett módosította.

A Kormányhivatal  döntését  az  Ákr.  80.  §  (1)  bekezdésében,  81.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott

tartalmi és formai követelményeknek megfelelően hozta meg.

A döntés a fent hivatkozott jogszabályokon alapul.

A Kormányhivatal az Ákr. 89. § (1) bekezdése alapján döntését közhírré teszi. 

Az eljárás illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (1)

bekezdése alapján. 

Az eljárási költséget az Ákr. 125. § (1) bekezdése alapján a kérelmező viseli.
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A  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  szakkérdés  vizsgálatának  igazgatási  szolgáltatási  díját  a

környezetvédelmi  és  természetvédelmi  szakkérdés  vizsgálatával  kapcsolatos  egyéb  eljárási

költségekről  és  szakértői  díjakról  szóló  78/2015.  (III.  31.)  Korm.  rendelet  1.  melléklet  2.1.  pontja

határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdése alapján a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. 

A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1) bekezdésén, továbbá a 114. §

(1) bekezdésén, az Étv. 53/I. §-án, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény

39. § (1), (2), (6) bekezdésein, a 40. § (2) bekezdésén, valamint az 50. § (1) bekezdésén, továbbá a 77.

§-án alapul.

A  kötelező  elektronikus  ügyintézésről  szóló  tájékoztatás  az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.

A  közigazgatási  per  illetékével  összefüggő  tájékoztatás  az  Itv. 45/A.  §  (1)  bekezdésén,  62.  §  (1)

bekezdés h) pontján és 59. § (1) bekezdésén alapul.

A figyelmeztető rész az alábbi jogszabályokon alapul:

az engedély hatályát a Kormányhivatal az R. 21. §-a alapján állapította meg,

az ügyféli jog gyakorlása az Étv. 53/G. § (2) bekezdésén.

A tájékoztató rész az alábbi jogszabályokon alapul:

1. az Építtetők értesítése az R. 20. § (7) bekezdésén, valamint az ÉTDR általános felületen történő

megjelenítés az R. 10. § (6) bekezdés c) pontján,

2. az iratbetekintés az R. 19. § (6) bekezdés h) pontján és az Ákr. 33. §-án.

A  Kormányhivatal  hatáskörét  és  illetékességét  az  építésügyi  és  az  építésfelügyeleti  hatóságok

kijelöléséről  és  működési  feltételeiről  szóló  343/2006.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet  1.  §-a,  továbbá  a

fővárosi  és  vármegyei  kormányhivatalokról,  valamint  a  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatalokról  szóló

568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.”

Győr, 2023. március 30. 

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Kerekes László

építésügyi hatósági szakügyintéző
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