+f,-,

ETDR rendszerben roqzftett
m6solat
Miskolc, 2g47.oc
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ETDR iratazonosit6: tR-0001 SB}ZT t2017.

L

sz. alafii,

14118

rrsz.-ri ingatlanon lev6 bor6szati Uzem fehijitds6ra

es

napelemek elhelyez6s6re

vonatkoz6

eroksegv6delmi enged6ly

Ugyint6zS: Sdrkozy Sebesty6n

Telefon:

ncysr

461508-527

E-mail: epitesugy.miskole@borsod. gov.hu

Mfieml6ki triassziim:

1

12gG (M),

1

1574 (MJT)

A kulturdlis ordks6g v6delm6r6l sz6l6 2001.6vi LXI/. torv6ny (Kdtv,) 63. S (3) bekezd6se, a kuttur6lis
oroks6g v6delm6vel kapcsolatos szabalyokrol szo:49612016. (Xll.2S.) Korm, rendetet (R.) 3.S (j)
bekezdSs a) pontja alapjdn - els6 fokrlr ordksegv5oelmi hat6s6gi jogkorben elj6rva
mrjemleket 6rintd
oroks5gv6delmi hat6sagi en ged6lyez6si eljdrdsban

r

-

eg

hoztam az alabbi

Hat6rozatot;
A Degenfeld Bt. (3915 Tarcal, Ter6zia kerl 9.) 6pitte:5 a2017. m6rcius 24.napjAn beny0jtott,

ma1d2017.
m6jus 23-6n m6dosltott, a Tarcal, Ter,6zia kert 9. sz. alati', 14/18 hrsz,-rj ingatlanon 6l16 bor6szati uzem

(volt borh6z) 6pulet felrljitAsAra, ut6lagos, r6szleges ncszigetel6s6re 6s az ingatlanon napelemek
elhelyez6s6re vonatkoz6 munk6latok - Salan:in Ferenc 6pit6sz tervezo, meghatalmazott (AXIS
Epltesziroda Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 5/a.) 6lial 2017 mdrcius6ban k6szitett o16Kseqvedelmi
tervdokument6ci6 szerinti

-

v6gz6sEt enged6lyezem,

Tdj5koztatom, hogy az oroks6gv6delmi hat6sdg engedelye nem mentesiti az 6pittetot a tev6kenys6g

megkezd6s6hez szukseges

mds hat6s6gi enged6lyek

nyilatkozatok

vagy

hozzdj6rulasok

megszerz6s6nek kotelezetts6ge alol.

Az engedSlyezett munka csak a zAradekolt dokumentdci6 birtokdban kezdheto meg.
A hat6rozat vegrehajthatov6 vdlds6t6l szdmitott egy 6v utf n hatdlydt veszti, kiv6ve, ha az enged6lyezett
tevSkenys6get megkezdt6k, 5s k6t 6ven belUl a munk6k befejez6sSt bejelentettek.

Az engedelyezett6l elt6r6 munkdt csak jelen enged6ly m6dositdsa, vagy hatos6gom rjjabb engedelye
alapj6n szabad v6gezni.

A vegezni kiv6nt tev6kenyseg megkezd6s6t 6s berejez6s6t a hat6sdgnak az EToR feluleten be

kell

jelenteni.

A tev6kenys6g befejez6s6re ir6nyul6 bejelent6st a kivitelez6s befejez6s6t koveto 15 napon belUl ETDR
felUleten meg kell tenni

Oroksegv6delmi engedely alapjdn vegzett tev6kenys6gr6l annak befejez6s6t kovetden tizenot napon
beli.tl - ha a megval6sult 6llapot a hat6s6g 6ltal tudomdsul vett, vagy enged6lyezett tervt6l elt6r, a g.
melleklet ll. resz A. pontja szerint a beavatkoz6st koveto - dllapotdokument6ci6t kell a hatos6g sz6m6ra
az ETDR felUleten benyfjtani.
T6j6koztatom, hogy ordks6gv6delmi blrsSggal (a tovdbbiakban: birs6g) kell srljtani azt a termeszetes,
vagy jogi szem6lyt 6s jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 szervezetet, aki (amely) jogszab6lyban
El-EKTRoN
3530 Miskolc,

Rdlidczi Lr, -'

Telefcl: (30--6) 5OB 922

IKusex trretesf ryr

aAneoExolv.A

- Eroe

---

-

enged6lyhez kotott tev6kenys6get a v6dett6 nyilvdnitott vagy a torv6ny erej6n6l fogva vddelem alatt dll6
kultu16lis Ordksegi elemen enged6ly n6lkUl, vagy att6l elt6r6 modon v6gzi.

A

hat6s6g az oroks6gvedelmi enged6ly hat6lydt annak lejdrta el6tt k6relemre

bekezd6s6ben foglalt feltetelek mellett

-

-

az R. 57. $

(3)

egyszer, legfeljebb k6t evvel meghosszabbithatja.

Tdj6koztatom, hogyha e megdllapitott k6telezetts6gnek nem, vagy nem a kiszabott hatdrid6re tesz
eleget, ism6telten kiszabhat6 eljdrdsi birsdggal fogom s0jtani. Az eljArdsi blrsdg legkisebb Osszege
esetenk6nt otezer forint, legmagasabb osszege term6szetes szem6ly eset6n otszdzezer forint, jogi
szem6ly vagy jogi szemelyis6ggel nem rendelkezd szervezet eset6n pedig egymilli6 forint.
T5j6koztatom, hogy blrsdggal kell s0jtani azt a term6szetes, vagy jogi szem6lyt 6s jogi szem6lyis6ggel
nem rendelkezo szervezetet, aki (amely) jogszab6lyban enged6lyhez kdtdtt tevekenys6get a v6dett6
nyilv6nltott vagy a tdrveny erej6n5l fogva v6delem alatt 6116 kulturAlis ordks6gi elemen engedSly n6lkUl,
vagy att6l elt6r6 m6don v6gzi.

Ddntdsem a kdzl6ssel joger6ss6 v6lik.
jogszab6lys6rt6sre hivatkozva - a hatdrrozat
k€zhezvdtel6tol sz6mitott 30 napon belUl a Miskolci K)zigazgatAsi 6s Munkailgyi Bir6s6ghoz clmzett
keresettel lehet 6lni. A kbrelmet 3 peld6nyban az l. fokon elj6ft hat6s6gn6l lehet el6terjeszteni.

A dont6ssel szemben nincs helye fellebbez6snek, ellene

-

k6pvisel6vel elj616 fel, valamint a belf6ldi sz6khellyel rendelkez6 gazddlkod6 szervezet a
keresetlevelet kiz6r6lag elektronikus 0ton a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu el6rhet6segen keresztUl
elektronikus firlap (iForm) haszn6latdval nyfjthatja be az elsSfokrir kdzigazgatdsi hatdrozatot hoz6

A jogi

szervn6l.
A jogik6pvisel6velelj6r6f6l6s a belfoldisz6khellyel rendelkezo gazddlkod6

szervezet-ha nem iJgyv6di

-

k6pviselettel j6r el

-, tov6bb6 magdnszem6ly amennyiben Ugyf6lkapuval rendelkezik - vSlaszthatja a
https://e-kormanyablak,kh qov hu el6rhetds6gen az elektronikus 0ton t0rt6n6 keresetlev6l benyfjt6sSt,
azonban amennyiben ezzel a lehet6s6ggel nem kivdn 6lni, vagy a feltdtelek nem adottak, [rgy papir
alapon is benyfjthatja keresetlevel|t az els6fokrjr kozigazgat6si ddntSst hoz6 szervnel, illetve aj6nlott
kUldem6nyk6nt postdra adhatja

A

k5relem benyfjtdsdnak

a

dont6s v6grehajt6s6ra halaszt6 hatdlya nincs,

az Ogyfll azonban

keresetlevel6ben k6rheti a dOnt6s v6grehajt6s6nak felfUggeszt6s6t.

A blr6sdg a pert - f6szabdlykdnt - tdrgyal6son klvtjl blr6lja el, a felek bdrmelyik6nek k6relmdre azonban
tdrgyaldst tart. A t6rgyal6s tart6sdt az Ugyfel a keresetlevdlben k6rheti. Ennek elmulasztdsa miatt
igazo16snak nincs helye.

INDOKOLAS

A

Degenfeld Bt. (3915 Tarcal, Ter6zia kert 9.) 6plttet6 k6pviseleteben Salamin Ferenc tervezd (AXIS

Epit6sziroda Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 5/a.) meghatalmaz6sdval a Tarcal, Ter6zia kert 9. sz. alatti,

14i18 hrsz.-n ingatlanon 6ll6 bor6szati Uzem (volt borhdz) 6pUlet fel[jltds6ra, ut6lagos, r6szleges
h6szigetel6s6re 6s napelemek ingatlanon tort6no elhelyezds6re vonatkoz6 munkdlatai tArgyban 2017.
m6rcius 24. napj6n kerelmet,2017. mAjus 23 napj6n m6dositAs ir6nti kerelmet ny0jtott be ETDR feluleten a
Borsod-Abafrj-Zemplen Megyei Kormdnyhivatal Miskolci Jdrdsi Hivatal EpltesUgyi 6s 0roks6gv6delmi
Osztdlyiihoz, mint els6 fok0 oroks6gv6delmi hatosdghoz.

+-=

_

A k6relemmel kapcsolatban megdllapithat6 volt, hogy a tervezett munkdk a bordszati Uzem felftjit6s6ra
6s energetikai korszerUsites6re ir6nyulnak, valamint a hivatalos mUeml6ki nyilv6ntartds szerint az
eredetileg - az 1985. szeptember 23-6n kelt 10.097/85. sz6mf hatdrozattal - v6dett6 nyilvdnitott volt
borh6z 6n6ll6 6pUlet6t is 6rintik. A mlleml6kivedetts6g alatt 5116 volt borhdz epUlete az'1996. 6vi b6vit6s
kovetkezt6ben rlj funkci6val (irodahelyis6gek) r6szlegesen dt6plt6sre kerUlt 6s ennek kdvetkezt6ben
jelenleg egy 6pUletet kepez a bordszati sz6l6feldolgoz6 Uzemi epillettel.

ATarcal, Ter6zia kert9. sz. alatti, 14l18 hrsz.-rj ingatlan (voltkir6lyikast6ly, park6s abarhAz ondlloepUlete)

egyedileg vedett mrieml6k (mfieml6ki torzssz6ma: 9870) valamint

az ingatlan a Tokaj hegyalja

torl6nelmi borvid6k mint tort6neti t6j teruleti mrieml6ki v6dettsdg alatt is 6ll (mfiemleki torzsszdm: 11575).
Az R. 48. $ (1) bekezdes a) pont ab) - ac) alpontjai 6s a R. 49. S (1) bekezdEse szerini 0rdks6gv6delmi
enged6ly alapjAn v6gezhetc5 a nyilvdntartott mrlieml6ki 6rt6k 6rteklelt6rba felvett elem6t 6rint6
tev6kenys6g, ha az a megl6v6 6pitm6ny:
ab) eg6szdnek vagy tdbb ondl16 rendeltet6si egys6g6nek, alapralzi elrendez6s6nek, tov6bb6 bels6
feluleteinek, homlokzat6nak, nyfl6szd16inak vagy egy6b - ktrlonosen k6pzd- vagy iparm[1v6szeti alkotdst
k6pez6

-

alkot6r6sz6nek, tartoz6k6nak, be6pltett berendez6si t6rgyAnak megvAltoztatds6t eredm6nyez6

fel0jit6s6ra,

ac) anyagi 6s szerkezeti tulajdons6gokat megv6ltoztat6 korszertlslt5sSre

(kUl6nosen az

akad6lymentesitesere, energetikai korszerlislt6s6re, ut6lagos nedvess5g vagy viz elleni szigetel6sere),
tov6bb6 az 6pUletg6peszeti 6s elektromos rendszert 6rint6 6talaklt6Ls6ra irdnyul.
Az oroksegvedelnriengedely irdnti kerelemhez a R. 50. (3) bekezd6s6ben es 51. $ (1) bek. a) pontj6ban
foglaltak szerint ETDR rendszerben a R. 9. mell6klet ll. r6sz A-D. pontjdban meghatArozoll tarlalmrj
dokument6ci6k feltOltve, mell€kelve lettek.

A k6relmet 6s mellekleteit az R. 56. S (1) bekezd6se szerint 6tvizsg6lva 6s a 2017.6pr:lrs '1i. -ap;a'
megtartott helyszlni szeml6n tapasztaltakat figyelembe v6ve me96llapitottam, hogy a tervezett.
fentiekben r6szletezett munkdk az 6rOksegv6delem 6rdekeivel Osszhangban vannak, a kultur6lis 6r6ks6g
6rdekeit nem s6rti, ezbr1. a Kotv. 63. S (3) bekezd6se, valamint a R. 56. $ alapjdn fenti tev6kenys6gek
v6gz6sere az oroks6gv5delmi hat6sAgi enged6lyt kikdt6s nelkUl, a megjeldlt felt5telekkel megadtam.
Az ordksdgvedelmi engedely hatdly6t az R. 56. $ (5) bekezd6se szerint Sllapltottam meg.
Az engedSly m6doslt6s6nak lehet6s6g 6rol az R. 57. S (1 ) bekezd6se alapj6n adtam tdj6koztat6st.

A v6gezni klv6nt tev6kenys69 kezdes6nek 6s befejez6s6nek bejelentesere vonatkoz6 el6irdst az R. 50.
$ (1) bekezd6se 6s azR.52. $ (2) bekezd6se alapjdn tettem.

A

bejelentes elmulaszt6s6nak kdvetkezm6nyek6nt birsdg kiszab6sdr6l
alapjdn tajekoztattam a keielmez6t.

a Kotv.82. $ (1) bekezdEse

Bejelent6s, vagy oroksegvedelmi enged6ly alapj6n v6gzett tev6kenys6gr6l annak befejez6s6t kovet6
dllapotdokument6ci6t elk6szlt6s6nek 6s elektronikus riton torten6 beny0jt6s6nak kotelezetts6g6t az R.
52. S (1)-(2) bekezd6s alapj6n irtam el6.

Az oroks6gv6delmi enged6ly hat6ly6nak

meghosszabbit6sd16l sz6l6 tAj6koztatdst

az R. 57. $

(2)

bekezd6se alapjAn adtam.

Az oroks6gv6delmi blrsdg kiszabdsAra vonatkoz6 taj6koztatdst a Kotv. 82. S (2) bekezd6se alapjdn
helyeztem kil6tAsba.

Az eljdr6si birs6gra vonatkoz6 t6j6koztat6st a kozigazgatdsi hat6sdgi elj6r6s 6s szolg6ltatds 6ltal6nos
szab6lyair6lsz6l6 2004. 6vi CXL. torv6ny (Ket ) 61 S (1)-(2) bekezd6sei alapj6n tettem'
"
A K6tv. 7SlC. $ kimondja, hogy,,A hatositg altat hozott dont6sse/ szentben nincs helye fellebbez+snek
A Ket. 73lA. g (1) bekezdes c) pontja kimondja. hogy ,,A hatlsdg etsS fokti ddnt6se ioger6ss6 v^lik, ha a
icle6rtve a vlgzdsek elleni 6nitlt6 fetlebbez6st - n//tcs helye", ebben az esetben a Ket.
feltebbez6spek

-

71lA, S (3) bekezd6se a.lapjAn az els6 fokri dont6s a kozl6ssel v5lik joger6ss6.

A fentiek figyelembev6tel6vel a d0nt6sem a kcizl6ssel joger6s'
Ddnt6semet a hivatkozott jogszab6lyhelyek alapjdn hoztam.

A Ket. 100. g (1) bekezdes a) pontja kimondja, hogy ,,Nincs helye fellebbezdsnek a ddnt6s ellen, ha az
t)gyben t6nt6ny azt kizArja",ebben az esetben a Ket 100. $ (2) bekezdese alapjirn ,,az elsofokrt ddntds
bi ro sigi fe Ll lv izsg 6l atdn a k v an h elye, "
I

A

a Ket,'109.$ ('l) bekezd6s a) pontja biztositja A
Polgdri Perrendtaftdsr6l sz616 1952. evi lll. torveny

tiatdrrozat bir6s6gi felUlvizsgAlatAnak lehetos6g6t

kereselev6l benyfjtds6nak hat6ridej6t a
(tovribbiakban pp.) 330. g (2) bekezdSse dllapitja meg, A keresetlev6l benyrijtds6nak m6djdt a Pp' 272(2) bekezdese irja el6.
$ (1)bekezdese, a 330. $ (2) bekezd6se, valamint a 340/8. $

A pp. 332. g (2a) bekezdese ertelmSben ,,A kercsetlev'l beny1itdsAnak a v6grehaitAsra nincs haiaszia
hat1tya, a felperes azonban a keresetlevdlben a v6grehaitds felftiggeszf6sdf kEheti "

po 338 S (1) bekezdSse 6rtelmriben a bir6sAg a pert t6rgyal6son klvUl birAlja el, a felek
:r--= .. J.r-^^=-:. /='. -.'e az.?ban t6rgyal6st tart. A Pp. 338. S (2) bekezd6s szerint t6rgyal6s tart6s6t az
ugyf6l - a (E) bekezdes b) pontj6t ide nem 6rtve - a keresetlev€lben. a kozigazgat6si szerv a
keresetlevelben foglaltakra vonatkoz6 nyilatkozatdban ker-s: !-^e< :'--':s::as= - ai '::zo!js'ak

,A

nincs helye.

T6rgyi elj6r6s illeteke 3.000.- Ft, azaz hdromezer forint ami

le':.as'a'+--:

enged6lyez6si elj6r6s sordn nenr merult fel.

Az elj6r6s es a fellebbezesi illet6k m6rtek6t az illet6kekr6l szolo:31:szc:
torvSny 29, $ (1) 6s (2) bekezdesei alapj6n dllapltottam meg.

A

Hivatal hat6skoret

a Kotv. 63. $ (3)

-i33:s::: -3ll =, 1- -'

bekezd6se, illet6kess6get az R.

3

S a) po^l,a =s

a: i

mell6klet6nek 5. pontja 6llapltja meg.

Miskolc, 2017. m6jus 23.
Dr. Stiber Vivien j6rdsi hivatalvezetd
nev6ben 6s megbiz6s6b6l:

Orb6n Zsuzsanna
osztAlyvezetd

_:
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3.
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(3915 Tarcal, Ter6zia keft 9.)
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