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HATÁROZAT 

 
Fésüs Péter Lajos (4025 Debrecen, Piac utca 19. II/9. sz.) meghatalmazott képviselő útján a TISZA-

TRADE Kft. (4030 Debrecen, Vágóhíd utca 3. sz.) – mint építtető – részére összevont 
engedélyezési eljárás keretében építési engedélyt adok arra, hogy a Debrecen, Péterfia utca 25. sz. 
alatti, 7562/1 hrsz-ú ingatlanon a becsatolt építészeti-műszaki tervdokumentációnak megfelelően a 

meglévő helyi védett épületet (Vállalkozók Háza) felújítsa, illetve ahhoz kapcsolódóan a 
pinceszinten összeépítve irodákat és lakásokat magába foglaló vegyes rendeltetésű épületet építsen, 

a „B” jelű irodaépületben 9,45 m emelőmagasságú 450 kg teherbírású, 6 személyes, a „C”, „D”, „E” 
és „F” jelű lakóépületekben egyenként 12,05 m emelőmagasságú 450 kg teherbírású, 6 személyes 
személyfelvonókat létesítsen, valamint a szomszédos, Debrecen, Egymalom u. 3/A. sz. alatti, 7555 

hrsz-ú ingatlanon a meglévő lakóépület konyha helyiségének természetes megvilágítását és 
szellőzését biztosító 78/118 cm méretű tetősíkban fekvő ablakot helyezzen el.  
 

A tervezett épületek az alábbi önálló rendeltetési egységeket és helyiségeket foglalják magukba: 
 

„A” épület (meglévő helyi védett épület) - VÁLLALKOZÓK HÁZA – : 
pinceszinten: számítástechnikai szolgáltatás, irodatechnikai szolgáltatás, kiszolgáló helyiségek, 
földszinten: 2 iroda, kiszolgáló helyiségek, I emeleten: 2 iroda, kiszolgáló helyiségek, tetőtérben: 2 

iroda, kiszolgáló helyiségek, összesen 854,05 m2. 
 

Közös pinceszinten (új épületeknél): teremgarázs, rámpa, 5 lépcsőház, 4 előtér, 41 tároló, gépészeti 
helyiség, kerékpár tároló, kukatároló, összesen 2541,68 m2. 
 

„B” épület - IRODAÉPÜLET - : 
földszinten: 2 iroda, kiszolgáló helyiségek, I emeleten: 2 iroda, kiszolgáló helyiségek, II emeleten 

és tetőtérben: 4 iroda, kiszolgáló helyiségek, összesen 755,40 m2. 
 
„C” épület – 10 LAKÁSOS LAKÓÉPÜLET - : 

földszinten: 1. sz. lakás (4 szobás) 93,50 m2 hasznos alapterület (terasz: 14,80 m2) 
 2. sz. lakás (4 szobás) 92,00 m2 hasznos alapterület (terasz: 16,80 m2) 

 lépcsőház, 
I emeleten:  3. sz. lakás (3 szobás) 67,50 m2 hasznos alapterület (tetőterasz: 9,40 m2) 

 4. sz. lakás (3 szobás) 67,40 m2 hasznos alapterület (tetőterasz: 9,20 m2) 

 lépcsőház, 
II emeleten: 5. sz. lakás (3 szobás) 70,70 m2 hasznos alapterület (erkély: 9,60 m2) 

6. sz. lakás (3 szobás) 62,00 m2 hasznos alapterület 
7. sz. lakás (3 szobás) 67,50 m2 hasznos alapterület 
lépcsőház, 

III emeleten (ill. tetőtérben):  
 8. sz. lakás (3 szobás) 68,85 m2 hasznos alapterület (erkély: 9,40 m2) 



9. sz. lakás (2 szobás) 50,50 m2 hasznos alapterület 
10. sz. lakás (3 szobás) 67,35 m2 hasznos alapterület 
lépcsőház. 

 
„D” épület – 12 LAKÁSOS LAKÓÉPÜLET - : 

földszinten: 1. sz. lakás (3 szobás) 55,00 m2 hasznos alapterület (terasz: 10,85 m2) 
 2. sz. lakás (4 szobás) 92,00 m2 hasznos alapterület (terasz: 16,80 m2) 
 3. sz. lakás (4 szobás) 88,50 m2 hasznos alapterület (terasz: 14,00 m2) 

 lépcsőház, 
I emeleten:  4. sz. lakás (3 szobás) 67,50 m2 hasznos alapterület (tetőterasz: 9,40 m2) 

 5. sz. lakás (4 szobás) 78,65 m2 hasznos alapterület (erkély: 10,70 m2) 
 6. sz. lakás (3 szobás) 67,50 m2 hasznos alapterület (tetőterasz: 9,20 m2) 
 lépcsőház, 

II emeleten: 7. sz. lakás (3 szobás) 67,50 m2 hasznos alapterület (erkély: 9,40 m2) 
 8. sz. lakás (4 szobás) 78,65 m2 hasznos alapterület (erkély: 10,70 m2) 

 9. sz. lakás (3 szobás) 67,60 m2 hasznos alapterület (erkély: 9,60 m2) 
 lépcsőház, 

III emeleten (ill. tetőtérben):  

10. sz. lakás (3 szobás) 67,00 m2 hasznos alapterület (erkély: 9,40 m2) 
11. sz. lakás (3 szobás) 58,00 m2 hasznos alapterület 

12. sz. lakás (3 szobás) 67,00 m2 hasznos alapterület (erkély: 9,60 m2) 
lépcsőház. 

 

„E” épület – 12 LAKÁSOS LAKÓÉPÜLET - : 
földszinten: 1. sz. lakás (3 szobás) 55,00 m2 hasznos alapterület (terasz: 10,85 m2) 

2. sz. lakás (4 szobás) 88,00 m2 hasznos alapterület (terasz: 22,10 m2) 
3. sz. lakás (4 szobás) 88,80 m2 hasznos alapterület (terasz: 20,20 m2) 
 lépcsőház, 

I emeleten:  4. sz. lakás (3 szobás) 67,50 m2 hasznos alapterület (tetőterasz: 9,40 m2) 
5. sz. lakás (4 szobás) 78,65 m2 hasznos alapterület (erkély: 10,70 m2) 

6. sz. lakás (3 szobás) 67,50 m2 hasznos alapterület (tetőterasz: 9,40 m2) 
lépcsőház, 

II emeleten: 7. sz. lakás (3 szobás) 67,60 m2 hasznos alapterület (erkély: 9,40 m2) 

8. sz. lakás (4 szobás) 78,65 m2 hasznos alapterület (erkély: 10,70 m2) 
9. sz. lakás (3 szobás) 67,50 m2 hasznos alapterület (erkély: 9,40 m2) 

lépcsőház, 
III emeleten (ill. tetőtérben):  

10. sz. lakás (2 szobás) 48,75 m2 hasznos alapterület  

11. sz. lakás (3 szobás) 58,00 m2 hasznos alapterület 
12. sz. lakás (2 szobás) 48,75 m2 hasznos alapterület  

lépcsőház. 
 
„F” épület – 15 LAKÁSOS LAKÓÉPÜLET - : 

földszinten: 1. sz. lakás (2 szobás) 35,00 m2 hasznos alapterület  
2. sz. lakás (2 szobás) 35,00 m2 hasznos alapterület  

3. sz. lakás (4 szobás) 88,80 m2 hasznos alapterület (terasz: 20,20 m2) 
4. sz. lakás (2 szobás) 43,00 m2 hasznos alapterület  
 lépcsőház, 

I emeleten:  5. sz. lakás (3 szobás) 63,00 m2 hasznos alapterület (loggia: 3,15 m2) 
6. sz. lakás (2 szobás) 49,15 m2 hasznos alapterület  

7. sz. lakás (2 szobás) 49,35 m2 hasznos alapterület  
8. sz. lakás (3 szobás) 67,40 m2 hasznos alapterület (tetőterasz: 9,20 m2) 



lépcsőház, 
II emeleten: 9. sz. lakás (4 szobás) 63,00 m2 hasznos alapterület (loggia: 3,15 m2) 

10. sz. lakás (1 szobás) 35,50 m2 hasznos alapterület  

11. sz. lakás (1 szobás) 35,60 m2 hasznos alapterület  
12. sz. lakás (3 szobás) 67,60 m2 hasznos alapterület (erkély: 9,60 m2) 

lépcsőház, 
III emeleten (ill. tetőtérben):  

13. sz. lakás (2 szobás) 49,20 m2 hasznos alapterület  

14. sz. lakás (2 szobás) 51,80 m2 hasznos alapterület 
15. sz. lakás (2 szobás) 48,75 m2 hasznos alapterület  

lépcsőház. 
 
„G” épület – 6 LAKÁSOS LAKÓÉPÜLET - : 

földszinten: 3 iroda, kiszolgáló helyiségek, összesen 71,25 m2, 
 lépcsőház, 

I emeleten:  2. sz. lakás (2 szobás) 43,15 m2 hasznos alapterület  
3. sz. lakás (3 szobás) 56,40 m2 hasznos alapterület  
4. sz. lakás (3 szobás) 59,00 m2 hasznos alapterület  

lépcsőház, 
II emeleten: 5. sz. lakás (3 szobás) 67,00 m2 hasznos alapterület 

6. sz. lakás (3 szobás) 54,55 m2 hasznos alapterület 
lépcsőház. 

 

Előírásaim és feltételeim a következők: 
 

1. Az építtető felelős azért, hogy az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához 
szükséges járulékos építmények, tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok az 
építménnyel együtt valósuljanak meg. 

 
2. A telek csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az 

építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen 
kárt (átázást, kimosást, korróziót ) ne okozzon. 

 

3. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere településképi véleményében a benyújtott 
tervjavaslatot engedélyezésre feltétellel javasolja. 

 
4. A HBMKH Debreceni Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály HB-03R/055/06341-2/2015. 

sz. szakhatósági állásfoglalása alapján: 

1. „A veszélyes anyagok és készítmények tárolását, környezetszennyezést kizáró módon 
úgy kell végezni, hogy az a biztonságot, egészséget és a testi épséget ne veszélyeztesse.  

2. A beépítésre kerülő valamennyi vizes berendezés felszerelését és a hálózat fertőtlenítését 
követően az akkreditált laboratóriumban megvizsgált vízminta eredményét a 
használatbavétel időpontjára be kell mutatni.  

3. A létesítményben valamennyi helyiség rendeltetésének megfelelő hatásfokú szellőzését 
biztosítani kell.” 

 
5. A HBMKH Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály HB/04-MMBO/00064-

1/2016. sz. szakhatósági állásfoglalása alapján: 

1. „A befogadó építmény fontosabb adatai: 
Beépítési hely címe, hrsz.: 4026 Debrecen, Péterfia u. 25. 7562/1 hrsz. 

Az építmény fajtája: vegyes rendeltetésű épület 
2. A berendezések főbb adatai: 



LSE-2015-0150-0 tervszámú felvonó „B” lépcsőház 
1. Fajta: személyfelvonó 
2. Teherbírás: 450 kg/ 6 személy 

3. Névleges sebesség: 1,0 m/s 
4. Emelőmagasság: 9,45 m 

5. Állomások száma/beszállóhelyek száma: 4/4 
6. Vezethetőség: mindenki által 
7. Vezérlés: le- fel irányban gyűjtő 

8. Hajtás/hajtómű: villamos 
Géptér elhelyezés: aknafejben 

Aknafej / süllyeszték: 3,5 m / 1,1 m 
LSE-2015-0151-0 tervszámú felvonó „C” lépcsőház 

1. Fajta: személyfelvonó 

2. Teherbírás: 450 kg/ 6 személy 
3. Névleges sebesség: 1,0 m/s 

4. Emelőmagasság: 12,05 m 
5. Állomások száma/beszállóhelyek száma: 5/5 
6. Vezethetőség: mindenki által 

7. Vezérlés: le-fel irányban gyűjtő 
8. Hajtás/hajtómű: villamos 

Géptér elhelyezés: aknafejben 
Aknafej / süllyeszték: 3,5 m / 1,1 m 

LSE-2015-0152-0 tervszámú felvonó „D” lépcsőház 

1. Fajta: személyfelvonó 
2. Teherbírás: 450 kg/ 6 személy 

3. Névleges sebesség: 1,0 m/s 
4. Emelőmagasság: 12,05 m 
5. Állomások száma/beszállóhelyek száma: 5/5 

6. Vezethetőség: mindenki által 
7. Vezérlés: le-fel irányban gyűjtő 

8. Hajtás/hajtómű: villamos 
Géptér elhelyezés: aknafejben 
Aknafej / süllyeszték: 3,5 m / 1,1 m 

LSE-2015-0153-0 tervszámú felvonó „E” lépcsőház 
1. Fajta: személyfelvonó 

2. Teherbírás: 450 kg/ 6 személy 
3. Névleges sebesség: 1,0 m/s 
4. Emelőmagasság: 12,05 m 

5. Állomások száma/beszállóhelyek száma: 5/5 
6. Vezethetőség: mindenki által 

7. Vezérlés: le-fel irányban gyűjtő 
8. Hajtás/hajtómű: villamos 
Géptér elhelyezés: aknafejben 

Aknafej / süllyeszték: 3,5 m / 1,1 m 
LSE-2015-0154-0 tervszámú felvonó „F” lépcsőház 

1. Fajta: személyfelvonó 
2. Teherbírás: 450 kg/ 6 személy 
3. Névleges sebesség: 1,0 m/s 

4. Emelőmagasság: 12,05 m 
5. Állomások száma/beszállóhelyek száma: 5/5 

6. Vezethetőség: mindenki által 
7. Vezérlés: le-fel irányban gyűjtő 



8. Hajtás/hajtómű: villamos 
Géptér elhelyezés: aknafejben 
Aknafej / süllyeszték: 3,5 m / 1,1 m 

- A használatbavételi alkalmassági nyilatkozat kiállítását követő 60 napon belül a 
tulajdonosnak a használatbavételi engedély kiadására hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező hatóságtól kérnie kell a használatbavételi engedélyt. A berendezések a 
használatbavételi engedély kiadásáig ideiglenesen használhatóak. 
- A használatbavételi engedélyezési eljárás során hatóságunk a jogszabályokban előírt 

dokumentációk, jegyzőkönyvek meglétét, a hatáskörébe tartozó berendezések 
tekintetében ellenőrizni fogja. Amennyiben a kivitelezés során 50 kW beépített 

összteljesítményű és 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezés, rendszer 
kerül beépítésre, úgy használatbavételi engedélyezési eljárás során hatóságunk – a baleset 
elhárítási, illetve élet-, testi épség-, egészség- és vagyonvédelmet, valamint 

üzembiztonságot szolgáló jogszabályi rendelkezések megtartásának vizsgálata céljából - 
villamos biztonságtechnikai ellenőrzést folytat le. 

- Amennyiben a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi 
és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 321/2010. (XII.27.) Korm. rendelet szerint a 
területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó engedélyköteles 

berendezés az építés során telepítésre kerül, annak engedélyezési eljárásait a HBMKH 
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki 

Biztonsági Osztályánál (4024 Debrecen, Tímár utca 17.-19.) kell lefolytatni.” 
 

6. A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35900/9342-1/2015.ÁLT. sz. 

szakhatósági állásfoglalása alapján: 
1. „Az építési és a bontási tevékenységet úgy kell végezni, az építőanyagokat és az 

építéshez használt gépeket úgy kell tárolni, hogy biztosított legyen a 219/2004.  (VII. 21.) 
Kormányrendelet 10. § (1) bekezdése szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapota. 
Az építési tevékenység nem okozhatja a felszín alatti víz és a földtani közeg 6/2009. (IV. 

14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi 
határértéknél kedvezőtlenebb állapotát. 

2.  Az okozott, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni 
a vízügyi hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a 
kárenyhítés megkezdéséről.” 

 
7. A HBMKH Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály HBT/002/834-3/2015. 

sz. előzetes szakhatósági állásfoglalása alapján: 
„a D.M.J.V. Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály, mint az Egymalom utca és a 
gyalogjárda kezelője által 2015. augusztus 13-án kiadott ÜZEM-143512-2/2015. számú 

közútkezelői hozzájárulás 6. és 8. pontjaiban foglaltakat felülbírálva, az alábbi feltételek 
betartása mellett közlekedési szempontból hozzájárulok  

1. Az ingatlan 3,4 m hosszú útcsatlakozását 5,5 m-es szélességgel, R=3,0 m sugarú 
lekerekítő ívekkel, szilárd burkolattal kell csatlakoztatni az Egymalom utca burkolatához, 
az U-2.1. rajzszámú helyszín- rajzon és az U-3 rajzszámú metszeten jelölteknek 

megfelelően. Az útcsatlakozás vonalába eső ki-emelt szegélyt fel kell bontani, és helyette 
süllyesztett szegélyt kell építeni.  

2. Az útcsatlakozás burkolatának két oldalán süllyesztett szegélyt és a szegélytől 0,5 cm- re 
vakvezető (taktilis bütykös) követ kell építeni a járdába, és a követ sárga színű burkolati 
jel felfestéssel kell el- látni, a közútkezelői hozzájárulás 7. pontjában foglaltaknak 

megfelelően.  
3. A tervezett útcsatlakozás nyomvonalába eső járdát fel kell bontani és azt a bejáró 

szerkezetével, azonos burkolatszerkezettel kell újraépíteni, a meglévő magassági 
vonalvezetés megtartásával.  



4. Az útcsatlakozás helyén található fát ki kell vágni. A fa kivágásához az illetékes 
Jegyzőtől külön engedélyt kell kérni.  

5. Az útcsatlakozásnál ki kell helyezni a KKSZ 11. ábrája szerinti „ÁLLJ! Elsőbbségadás 

kötelező” a KKSZ 18. ábrája szerinti „Kötelező haladási irány balra” közúti jelzőtáblát. A 
helyzetjelző vonalat, a záróvonalat és a STOP feliratot fel kell festeni.  

6. A mélygarázsban tervezett parkolóhelyek megközelítése érdekében min. 6,0 m széles 
rámpát kell építeni a javított E-01 jelű pinceszinti alaprajzon jelölteknek megfelelően.  

7. A rámpa esése 15 %-nál nagyobb nem lehet, továbbá 10 %-nál nagyobb esésű rámpa csak 

abban az esetben létesíthető, ha a rámpa nincs időjárási körülményeknek kitéve, vagy a 
fűtése biztosított.  

8. A rámpa vízelvezetését folyóka beépítésével és zárt rendszerbe történő bekötésével kell 
biztosítani.  

9. Mivel a közlekedési rámpa gyalogosok számára nem használható, ezért azok forgalmát 

jelzőtábla kihelyezésével meg kell tiltani.  
10. A parkoló szintre közlekedő gépjárművek részére a belmagasságot jelölni kell, a 

KKSZ. 36. ábrája szerinti „Magasságkorlátozás” közúti jelzőtáblával. A belmagasság 
legkisebb értéke 2,1 m lehet.  

11. A parkolók bejáratánál gázüzemű járművek behajtását meg kell tiltani, továbbá a 

biztonságos közlekedést a KKSZ 30. sz. ábrája szerinti „10 km/h sebességkorlátozó” 
tábla kihelyezésével kell szabályozni.  

12. A parkolóhelyeket a javított E-01 jelű pinceszinti alaprajzon jelöltek szerint kell 
megépíteni, oly módon, hogy a P01 és P71 sorszámmal jelölt terület várakozóhelyként 
nem alakítható ki, területét burkolati jel felfestéssel, forgalom elől elzárt területként kell 

kialakítani, a balesetveszély elkerülése érdekébe.  
13. A mélygarázsban a forgalmat szabályozni kell, ezért a KKSZ 11. ábrája szerint i 

„ÁLLJ! Elsőbbség-adás kötelező” jelzőtáblákat a falra rögzítve ki kell helyezni, valamint  
a helyzetjelző vonalat, a záró-vonalat és a STOP feliratot fel kell festeni.  

14. A P33-P35 sorszámmal jelölt várakozóhelyek előtt acél korlátot, vagy oszlopokat 

kell kihelyezni az esetleges áthajtás megakadályozása érdekében.  
15. A Péterfia utca felől tervezett 2,8 méter széles bejárat csak gyalogos forgalomra 

használható.  
16. A közlekedési létesítmények kiépítése során az esésviszonyokat úgy kell 

kialakítani, hogy a csapadékvíz ne folyjon az ingatlannal határos utak, a gyalogjárda és a 

szomszédos ingatlanok területére.  
17. Az építmény parkoló igényét a gépjárműtároló- és várakozóhelyek létesítésérő l 

szóló 10/2004. (XII. 10.) Kr. számú helyi rendelet szerint az engedélyezési eljárás során 
az építésügyi hatóság bírálja el.  

18. Az irodákhoz és a lakásokhoz érkező gépjárművek részére a parkolást mindig 

biztosítani kell a mélygarázsban kialakításra kerülő parkolóhelyeken.  
19. A közutak és a gyalogjárda területe parkolás céljára még ideiglenesen sem vehető 

igénybe. A saját és idegen parkoló járművek csak a mélygarázsban kialakított 
parkolóhelyeket vehetik igénybe. Az esetleges rakodást, kizárólag olyan járművek 
végezhetik, melyek mélygarázsba történő beközlekedése és azon belüli megfordulása 

biztosított.  
20. Az útcsatlakozás forgalmi rendjét a közút mindenkori forgalmi rendje határozza 

meg. A gépjármű forgalom alakulásától és a közúti forgalom akadályoztatásától függően 
a közút érintett szakaszán az engedélyes, illetve mindenkori jogutódja költségére a közút 
kezelője forgalomtechnikai módosításokat vezethet be.  

21. A megépített közlekedési létesítmények karbantartásáról, tisztántartásáról, téli 
hónapokban síkosság elleni védekezéséről az engedélyes, illetve mindenkori jogutódja 

saját költségen köteles gondoskodni.  



22. A közutat és gyalogjárdát érintő munkavégzésre csak a kezelő előzetes 
hozzájárulása alapján kerülhet sor. Az építési munkát a közúti és a gyalogos forgalom 
fenntartása mellett kell végezni.  

23. A kivitelezés során megrongálódó burkolatokat, és a zöldfelületen keletkező 
rongálódásokat az építtető köteles az eredeti állapotnak megfelelően helyreállítani. A 

közutak vízelvezető rend-szerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan 
biztosítani kell.  

24. Közterületen reklámtábla csak külön engedélyeztetési eljárás keretében helyezhető 

el.  
25. Egyebekben be kell tartani a D.M.J.V. Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetés i 

Osztály által 2015. augusztus 13-án kiadott ÜZEM-143512-2/2015. számú közútkezelői 
hozzájárulásban előírtakat, kivéve a 6. és 8. pontban foglaltakat.  

26. A használatbavételre vonatkozó engedély megadásának feltétele a közlekedés i 

létesítmények fentiekben leírtak szerinti kiépítése, a közúti jelzőtáblák kihelyezése, a 
burkolati jelek felfestése, illetve a közútkezelői hozzájárulás 6. és 8. pontjain kívüli 

előírásainak betartása.”  
 

8. A Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 35980/8569-3/2015/ált. sz. szakhatósági 

állásfoglalása alapján: 
1. „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 a használatbavételig 
be kell mutatni.  

2. Az építési engedélyezési eljárás során benyújtott építészeti-tervdokumentáció tűzvédelmi 
tervfejezetében meghatározott 3300 l/min szükséges oltóvíz- intenzitás meglétét a 

használatbavételig igazolni kell.  
3. A „B” épület lépcsőházának és II. emeleti közlekedőjének hő- és füstelvezetését, a 

jogszabályban foglaltak alapján ki kell építeni. A „B” épület II. emeletén, a „K- i” oldalon, 

a közlekedő B06 számú iroda felőli végénél, valamint a „D- i” oldalon, a lépcsőház 
melletti részen is minimum 1-1 m2 hatásos nyílásfelületű, hő- és füstelvezetésre alkalmas 

nyílászárót kell létesíteni. A légutánpótlás mértéke egyezzen meg a hő- és füstelvezetés 
mértékével, melyet a legalsó szinten biztosítani kell. A hő- és füstelvezetés kézi 
működtetését biztosítani kell, oly módon kell, hogy az a földszintről is vezérelhető legyen.  

4. A „C-D-E-F” épületek lépcsőházának hő- és füstelvezetését, a jogszabályban foglaltak 
alapján ki kell építeni. A „C-D-E-D” épületek legfelső szintjén, minimum 1-1 m2 hatásos 

nyílásfelületű, hő- és füstelvezetésre alkalmas nyílászárót kell létesíteni. A légutánpótlás 
mértéke egyezzen meg a hő- és füstelvezetés mértékével, melyet a legalsó szinten 
biztosítani kell. A hő- és füstelvezetés kézi működtetését biztosítani kell, valamint a 

földszintről történő vezérlést is meg kell valósítani.  
5. A pince szinten elhelyezkedő teremgarázs hő- és füstelvezetését, a jogszabályban 

foglaltak alapján ki kell építeni. A teremgarázs hő- és füstelvezetésének megvalósítása 
érdekében, minimum 20,3 m2 hatásos nyílásfelületről kell gondoskodni. A légutánpótlás 
mértéke egyezzen meg a hő- és füstelvezetés mértékével.” 

 
9. A HBMKH Debreceni Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály HB-

03D/03118-3/2015. sz. szakhatósági állásfoglalása alapján: 
1. „A tárgyi beruházás létesítéséhez kapcsolódó elsődleges földmunkák (humuszmentés, 

alapozás földtömeg kiemelése) csak régészeti megfigyelés mellett végezhetők.  

2. A tárgyi beruházás létesítéséhez kapcsolódó elsődleges földmunkák földtömeg kiemelése 
talajszintenként/rétegenként, régész szakember irányításával történhet. 

3. A tárgyi létesítmény használatba-vételi engedélyének hozzájárulásához feltétel a régészeti 
kutatás ellátását igazoló építési naplóbejegyzés másolatának bemutatása”  



10. Az építési engedély a jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított 3 
évig hatályos, kivéve, ha a hatályossága alatt az építtető kezdeményezte a hosszabbítást és az 
építési engedély hatályát az építésügyi hatóság meghosszabbította, vagy az építési 

tevékenységet a hatályossága alatt (az építési napló megnyitásával igazoltan) megkezdték és 
az építési tevékenység megkezdésétől számított 5 éven belül az építmény használatbavételi 

engedély megadására vagy használatbavétel tudomásulvételére alkalmassá válik. 
 
E határozat ellen a közlését követő 15 napon belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály, Építésügyi Osztályának 
(Debrecen, Darabos u. 9-11. sz.) címzett, de a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

Műszaki Osztályához (Debrecen, Kálvin tér 11. sz.) benyújtott – 30.000 Ft. értékű illetékbélyeggel 
ellátott – fellebbezéssel lehet élni.  
A fellebbezését személyesen az első fokú határozatot hozó hatóságnál, az integrált 

ügyfélszolgálaton, az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál, vagy postai úton, illetve az ÉTDR felületen 
történő regisztrációt követően elektronikus úton nyújthatja be. A fellebbezésnek a megtámadott 

döntéssel tartalmilag összefüggőnek kell lenni és azt indokolni szükséges.  
Fellebbezési jogát akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban a döntés kézbesítéséig  
nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be. Ez alól kivételt képez az építtető és az építéssel érintett 

telek, építmény, építményrész tulajdonosa, akit a fellebbezés joga nyilatkozattétel hiányában is 
megillet. 

Amennyiben a fellebbezés a szakhatóságok előírásait érinti, úgy a jogorvoslati eljárásban a 
szakhatóságok jogszabályban előírt igazgatási szolgáltatási díját is meg kell fizetni. 
 

 
I N D O K O L Á S  

 
Fésüs Péter Lajos (4025 Debrecen, Piac utca 19. II/9. sz.) meghatalmazott képviselő útján a TISZA-
TRADE Kft. (4030 Debrecen, Vágóhíd utca 3. sz.)  – mint építtető – a Debrecen, Péterfia utca 25. sz. 

alatti, 7562/1 hrsz-ú ingatlanon meglévő helyi védett épület (Vállalkozók Háza) felújítására, illetve 
ahhoz kapcsolódóan a pinceszinten összekötve irodákat és lakásokat magába foglaló vegyes 

rendeltetésű épület építésére, egy 9,45 m emelőmagasságú 450 kg teherbírású, 6 személyes, és öt,  
egyenként 12,05 m emelőmagasságú 450 kg teherbírású, 6 személyes személyfelvonó létesítésére,  
valamint a szomszédos, Debrecen, Egymalom u. 3/A. sz. alatti, 7555 hrsz-ú ingatlanon a meglévő 

lakóépületen egy 78/118 cm méretű tetősíkban fekvő ablak elhelyezésére kért engedélyt 
hatóságomtól. 

 
Építtető az építési engedélyezési szakasz lefolytatását az e lvi építési keretengedély hatályossága 
alatt kezdeményezte. 

 
A kérelem elbírálása során meggyőződtem arról, hogy: 

 a kérelem és mellékletei, valamint az elektronikus formában (/ÉTDR-be való feltöltéssel) 
csatolt építészeti-műszaki tervdokumentáció megfelel az építésügyi és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Eng. R.) 17. §-ban, valamint a 
rendelet 8. számú mellékletében foglaltaknak, 

 az engedélyezési eljárás során – az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének 
XV. Fejezetének megfelelő illetéket lerótták, 

 a szakhatóság eljárási díjának befizetését igazolták,  

 a tervezők, Fésüs Péter Lajos (4025 Debrecen, Piac utca 19. II/9. sz.) és Tóth László (4032 

Debrecen, Mikszáth u. 5/d. sz.) a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, 
valamint az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 

szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet alapján megfelelő tervezői jogosultsággal 



rendelkeznek, a Magyar Építészkamara által vezetett elektronikus tervezői névjegyzékbe É 
09-0397 és É 04-0246 számon bejegyzett tervezők, az építész kamara tagjai, 

 Fésüs Péter Lajos a képviseleti jogosultságát igazolta. 

 
A kérelemhez mellékelték:  

 Búti Géza (4225 Debrecen-Józsa, Hegy u. 22. sz.) tartószerkezeti építési szakértő által 
készített tartószerkezeti műszaki leírást. Fenti szakértő a mérnöki kamarai névjegyzékbe 

SZÉS1-T/09-0004 szám alatt felvett építésügyi szakértő a mérnöki kamara tagja. 

 Tarcsai László (4026 Debrecen, Csemete u. 1. sz) építőmérnök által készített közlekedési 

tervdokumentációt. Fenti tervező a mérnöki kamarai névjegyzékbe KÉ-T 09-0880 szám 
alatt felvett tervező, a mérnöki kamara tagja. 

 Kuffa Lajos (4241 Bocskaikert, Fazekas Mihály út 6. sz.) tűzvédelmi szakértő által készített,  

tűzvédelmi tervfejezetet. Fenti szakértő az építész tűzvédelmi szakértők névjegyzékébe I-
180/2013. regisztrációs szám alatt felvett szakértő. 

 Lázár István (5000 Szolnok, Malom u. 12. I/4. sz.) felvonó tervező által készített, a 
felvonókra vonatkozó tervdokumentációt. Fenti tervező a mérnöki kamarai névjegyzékbe 

MMK 16-0160 szám alatt felvett tervező, a mérnöki kamara tagja. 
 

Az építmények rendeltetésszerű használhatóságához szükséges közmű- és energia-ellátás 
megvalósítása a tervdokumentációban foglaltak szerint a használatbavételig biztosítható. 
 

Az érintett terület változtatási, telekalakítási és építési tilalom alatt nem áll. 
 

Az építési munkával érintett telek kialakítása a településrendezési tervekben, illetőleg a 
jogszabályokban meghatározottaknak megfelel.  
  

Az építés beépítésre szánt területen építési telken valósul meg. 
 
A Debrecen, Péterfia utca 25. sz. alatti, 7562/1 hrsz-ú ingatlanon tervezett vegyes rendeltetésű 

épületek építése megfelel Debrecen Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 
8/2003. (V.23.) Kr. számú rendeletben (továbbiakban: DÉSZ) foglaltaknak. 

 
A DÉSZ az építéssel érintett ingatlant – figyelembe véve a TERV-18379/2015 számú főépítészi 
állásfoglalást - Vk 116897(B) jelű, azaz központi vegyes zónába, belvárosi építészeti karakterbe, 

nem kialakult építési övezetbe sorolja, és vonatkoznak rá a belváros sajátos előírásai.  
A központi vegyes zóna területe jellemzően több rendeltetési egységet magába foglaló központi 

igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági épületek elhelyezésére szolgál. A területen 
elhelyezhető igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, 
egyéb közösségi szórakoztató, nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény, kulturális épület, 

egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, továbbá a közterülettel határos 
épületszárny földszintjének kivételével lakások, különleges esetben üzemanyagtöltő.  

A DÉSZ 42. § (2) bekezdése előírja, hogy az építési engedélyezési eljárást megelőzően elvi építési 
engedélyezési eljárást kell lefolytatni, ha a telek vegyes (Vk) rendeltetési zónába esik, illetve ha az 
építés helyileg védett épületet érint. A Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről szóló 

35/2004.( IX.10.) Kr. rendelet 2. számú melléklet 171. pont szerint a Debrecen, Péterfia u. 25. szám 
alatti, 7562 hrsz-ú ingatlanon lévő épület utcai és az ezzel egységet a lkotó emeletes udvari 

épületrész „HE” helyi egyedi védelem alatt áll.  
A zónában az építési telkeken az épületeket zárt sorú keretes építési helyen belül kell elhelyezni, Az 
építési hely megegyezik a telek teljes területével, a beépítettség 100 %-os, az épületek 

építménymagassága 15,0 – 20,0 m között lehet. 
A DÉSZ 43. § (11) bekezdése szerint amennyiben a beépítéssel érintett telekkel szomszédos 

ingatlanon a meglévő és megtartandó beépítés indokolttá teszi, úgy a környezetbe illeszkedés 



céljából a Főépítész előzetes véleményezésével az építménymagasság vonatkozó előírásától egy 
építménymagassági kóddal kisebb és nagyobb mértékben el lehet térni. 
A tárgyi telken a rendeltetési egységek száma nincs korlátozva, azonban az előírt számú gépjármű 

elhelyezést épületben vagy terepszint alatt, illetve az önkormányzati parkolási rendeletben előírtak 
szerint kell biztosítani.  

Az épület fő tömegének tető-hajlásszöge 30-40°-os lehet. Ettől eltérő tetőformát különleges esetben 
(a főépítész előzetes véleményével) lehet kialakítani. 
A közterülettel határos épületszárnyakban lakások csak az emeleti szinteken helyezhetők el.  

A telek közterület felé eső telekhatárán maximum két kapu, vagy garázsbehajtó alakítható ki. Ezek 
összes szélessége sem lehet több a homlokvonal 1/3-ánál sem 6,60 m-nél. 

 
A meglévő épület felújítása, ill. a tervezett vegyes rendeltetésű épület a szabályozási tervnek és 
előírásoknak, valamint a  2015. október 07-én kelt és 2015. november 14-én jogerőre emelkedett 

MŰSZ-58005-49/2015. számú végzéssel kiadott elvi építési keretengedélyben foglaltaknak 
megfelel.  

 
A tervezett építmény a zártsorú-keretes beépítési mód szerinti építési helyen belül zárt sorúan 
(telekhatártól telekhatárig) kerül elhelyezésre. A telek beépítettsége 63,04 %. 

A tervezett A-B-C-D-E-F épületek építménymagassága 10,16 m, a G épület építménymagassága 
(Egymalom utca felől) 7,40 m, az épület fő tömegének tető-hajlásszöge 45°. 

Az építménymagasságra és a tetőhajlásszögre vonatkozóan az építtető a Főépítész előzetes 
véleményét beszerezte és az építési engedély iránti kérelemhez csatolta.  
Az Egymalom utca felől egy gépkocsibejárat kerül kialakításra, mely szélessége nem éri el sem a 

homlokvonal 1/3-át, sem a 6,60 m-t.  
A közterülettel határos épületekben lakások csak az emeleti szinten lesznek kialakítva.  

Az építményben a rendeltetési egységekhez szükséges gépjármű elhelyezés saját telken belül, 
épületben biztosított. 
A Debrecen, Egymalom u. 3/A. sz. alatti, 7555 hrsz-ú ingatlanon lévő lakóépület déli tűzfalán 

engedéllyel elhelyezett nyílászárók a tervezett épülettel eltakarásra kerülnek, ezért a szomszédos 
épületen egy 78/118 cm méretű tetősík ablak lesz elhelyezve, mely biztosítja a meglévő lakóépület 

konyha helyiségének természetes megvilágítását és szellőzését. 
 
Az építmény elhelyezése során biztosított: 

 Az építmény, továbbá a szomszédos ingatlanok és építmények rendeltetésszerű és biztonságos 
használhatósága, 

 az építmény közszolgálati (tűzoltó, mentő stb.) járművel történő megközelíthetősége, a 
környezetvédelem és a természetvédelem előírásai, 

 a rendeltetésszerű telekhasználat. 
 

Az építmény kialakítása során biztosított: 

 a rendszeres karbantartás lehetősége, 

 hogy az építmény rendeltetésszerű használatával járó környezetterhelés az adott helyen 
megengedett mértéket ne lépje túl. 

 

A rendelkező rész 2. pontjában meghatározott kikötést a településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormány rendelet 47. § (8). bekezdése a lapján írtam 

elő. 
 
A kérelem elbírálásakor figyelembe vettem Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesterének a 

kérelemhez csatolt 2015. június 08-án kelt, TERV-67474-6/2015. számú, a Debrecen Megyei Jogú 
Város településképi védelméről szóló 64/2012. (XII.13.) Ör. számú rendelet alapján kiadott 

településképi véleményét. 



 
A vélemény indokolása:  

„Településképi Településképi véleményemet a Debrecen Megyei Jogú Város Építészeti- és 

Műszaki Tervtanács 85/2015. (VI. 04.) sz. szakmai álláspontjára alapoztam: 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés által meghatározott szempontok 
szerint a benyújtott terv megfelel a szabályozási előírásoknak. A Tervtanács pozitívumként 

értékeli, hogy a tervezett beruházás kisvárosias megjelenésű és nem használja ki a maximális 
beépítési százalékot. Az üvegtetővel történő lefedés a használati minőséget kétségessé teszi. 

Javasolt a földszinti lakások nappaliját a kert felé nyitni, ezért a földszinti lakások alaprajzi 
átszervezése szükséges. Megfontolandó a belső térszervezés, patio átalakítása. 
Tervtanács véleményét a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése b) pontja, 

valamint a Debrecen Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 64/2012. (XII.13.) 
Kr. rendelet 5.§-ában adott felhatalmazás alapján hozta meg. A Tervtanács szakvéleményét 

elsősorban illeszkedési településképi szempontok alapján fogalmazta meg. A vélemény az 
építési engedélyezési eljárásban feltárt jogszabályi és egyéb hibák, hiányosságok javítása alól 
nem mentesíti a Tervezőt. A Tervtanács nem vizsgálta az egyes számítások valódiságát, 

helyességét.” 
 

Az engedélyezésre benyújtott tervdokumentáció tartalmazza a településképi véleményben javasolt 
változtatásokat. 
 

Az engedély megadásához - az Eng. R. 6. számú melléklet alapján - az eljárásba bevont  HBMKH 
Debreceni Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály a HB-03R/055/06341-2/2015.  számú, a 

HBMKH Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály a HB/04-MMBO/00064-1/2016. 
számú, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35900/9342-1/2015.ÁLT. számú, 
a HBMKH Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály – Útügyi Osztály a 

HBT/002/834-3/2015. számú, a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség a 35980/8569-
3/2015/ált. számú, és a HBMKH Debreceni Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály a 

HB-03D/03118-3/2015. számú állásfoglalásában a rendelkező rész 3-8. pontjaiban foglalt 
kikötésekkel hozzájárult. 
 

A HBMKH Debreceni Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály a hozzájárulását az alábbiakkal 
indokolta: 

„A szakhatósági állásfoglalás  
1. sz. kikötését a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 15. § (2) bekezdés 
előírásai,  

2. sz. kikötését az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. 
(X. 25.) Korm. rendelet 3. § előírásai,  

3. sz. feltételét az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII. 20.) Korm. rendelet 53. § (2) bekezdésének előírásai tartalmazzák.  
A szakhatósági állásfoglalás az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvényben, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvos Szolgálatról, a 
népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti 

államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben biztosított 
feladatkörben, a megjelölt illetékesség szerint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (1), (3), (6), (9) bekezdése, valamint  

50. § (1) bekezdése értelmében, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 6. sz. mellékletében megjelölt szakhatósági közreműködési kötelezettség alapján 
került kiadásra.  



Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kiadmányozási 
Szabályzatáról szóló 13/2015. (VIII. 03.) HBMKH Kormánymegbízotti Utasítás alapján a 
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának ügyintézője jogosult.” 

 
A HBMKH Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya hozzájárulását az alábbiakkal 

indokolta: 
„Állásfoglalásomat az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Áltr.) 6. melléklet I. táblázat 18. pontja, valamint a felvonókról, 
mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Fmr.) 2. melléklet I. részében meghatározottak alapján készített műszaki dokumentációban és 
a Fmr. 6. mellékletében meghatározottak alapján készített 
tervezői nyilatkozatban foglaltak alapján alakítottam ki. 

A hozzájárulásom feltételét a Fmr. 4. § (5) bekezdésében, valamint a műszaki biztonsági 
hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 

Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII.27.) Korm. 
rendelet 1. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak alapján alakítottam ki. 
A szakhatósági közreműködés díját a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki 

biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjakról szóló 20/2010. (XII.31.) NGM rendelet (a továbbiakban: Díjr.) melléklet 

10. fejezet 2. pontja alapján határoztam meg. 
Hatáskörömet és illetékességemet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a 
területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII.27.) Korm. 

rendelet 1. sz. melléklete és az Áltr. 6. melléklet I. táblázat 18. pontja határozza meg. 
Állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.  
E szakhatósági állásfoglalás a Ket. 44. § (6) bekezdésén alapul. 
A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 44. § (9) bekezdésében foglaltak szerint adtam tájékoztatást.  

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kiadmányozási 
Szabályzatáról szóló 13/2015. (VIII. 3.) HBMKH Kormánymegbízotti Utasítás alapján a 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági 
Osztály ügyintézője jogosult.” 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a hozzájárulását az alábbiakkal indokolta: 
„A rendelkezésemre álló adatok és iratok alapján az alábbiakat állapítottam meg: 

A tervezett felújítás során egyes épületszerkezetek elbontásra kerülnek, illetve azok cseréje 
következhet be. Az érintett terület teljesen közművesített: rendelkezik városi ivóvíz, 
közüzemű szennyvízgyűjtő csatorna, gáz és elektromos hálózattal. Az épületekben lakások, 

irodák és (nem nevesített) szolgáltatási célú helyiségek kerülnek kialakításra. A pinceszinten 
főként parkolók és szolgáltató helyiségek kerülnek kialakításra. 

A fentiek alapján megállapítottam, hogy az építési engedély kiadásának vízgazdálkodási és 
vízvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint 
hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást adtam. 

A vízügyi hatóság hatáskörét és illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a 
vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. 

rendelet 10. § (1) és (3) bekezdése állapítja meg. 
Jelen szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja a 
vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 

31.) BM rendelet 2. sz. melléklet szerint 14.000 Ft, amelyet a kérelmező a vízügyi hatóság 
részére 2015. 12. 03. napon megfizetett. 



Szakhatósági állásfoglalásomat a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. számú melléklet 15. 
pontjában biztosított jogkörömben eljárva a 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. 
§ (6) bekezdésében előírt módon adtam meg. 

A döntés elleni önálló fellebbezést a Ket. 44. § (9) bekezdése nem teszi lehetővé. 
A jogorvoslati eljárás díját a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. sz. melléklet 12. pontjában 

meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a.” 
 
A HBMKH Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály – Útügyi Osztálya a 

hozzájárulását az alábbiakkal indokolta: 
„Az építtető a közlekedési hatóság részére benyújtott kérelmében kérte a közútkezelői 

hozzájárulás 6.; 7.; és 8. pontjainak felülvizsgálatát.  
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) 42/A § (2) bekezdése 
szerint „ha a közút kezelője a feltételek teljesítéséhez is köthető hozzájárulását megtagadja, 

vagy a hozzájárulás iránti kérelem előterjesztésétől számított 30 napon belül nem nyilatkozik, 
vagy a kérelmező az előírt feltételeket sérelmesnek tartja, a kérelmező a közlekedési 

hatósághoz fordulhat, amely a tevékenységet engedélyezheti és feltételekhez kötheti vagy a 
közút kezelője által előírt feltételeket módosíthatja.”  
A Kkt. 42/A § (3) bekezdése szerint „az építmény engedélyezésére jogosult, illetőleg a 

közlekedési hatóság az eredeti állapot helyreállítására, vagy a közút állagának és a forgalom 
biztonságának védelme érdekében szükséges munkák elvégzésére kötelezhet i azt, aki az (1) 

bekezdésben foglaltakat megszegi.”  
A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 6. § (3) bekezdése szerint: „a 
közút keze- lője a hozzájárulást megtagadja, ha a tervezett igénybevétel a közút állagának 

jelentős romlásával, a közúti forgalom biztonságának súlyos sérelmével vagy 
veszélyeztetésével járna, és az, az igénybevétel feltételeinek meghatározásával sem hárítható 

el, továbbá ha az igénybevétel a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátását 
vagy hálózatfejlesztési és korszerűsítési terveinek, programjainak végrehajtását veszélyezteti.”  
A fentiek értelmében a csatolt dokumentumokból megállapítottam, hogy a tervezett épülethez 

köthető gépjárműforgalom, az épület funkciójából adódóan nem jár a közút állagá nak jelentős 
romlásával és nem veszélyezteti a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátását, 

ezért a közútkezelői hozzájárulás 6. és 8. pontjainak előírását nem találtam indokoltnak, 
melynek megvalósítása jelentős többletköltséggel járna az építtető részére.  
Ugyanakkor köteleztem az építtetőt, hogy a közutat és a környező közterületet az építkezés 

befejezését követően az eredeti állapotába állítsa vissza.  
A közútkezelői hozzájárulás 7. pontjában foglaltaknak megfelelően az útcsatlakozás két 

oldalán, a vak-vezető kövek kiépítését a vakok és gyengén látók biztonságos közlekedése 
érdekében írtam elő.  
A fentiek alapján megállapítottam, hogy a tervezett építés az előírt feltételek betartása mellett 

közlekedési érdekeket nem sért, ezért a közútkezelői hozzájárulás 6. és 8. pontjait felülbírálva 
az építési engedélyezéshez hozzájárultam.  

Az állásfoglalásom kiadása során figyelembe vettem az e-UT 03.02.32. számú „2. 
Mélygarázsok tervezése” című tervezési útmutató előírásait.  
Az előzetes szakhatósági állásfoglalást az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 

és ellen-őrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 08.) 
Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében és a 6. számú mellékletében biztosított jogkörömben, a 

közúti közlekedésről szóló 1988.évi I törvény 13. és 42/A §-a és a végrehajtására kiadott 
30/1988. (IV. 21.) MT. rendelet 30/A §-a alapján adtam ki.  
A hozzájárulás kiadásánál figyelembe vettem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (1), (3), (6), (8) bekezdéseiben 
foglaltakat.  

Az önálló jogorvoslatot a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre 
hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.  



A közlekedési hatóság hatáskörét a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 
20.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 4. § (1a) bekezdése, illetékességét 
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló 66/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése állapította meg.”  
 

A Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség a hozzájárulását az alábbiakkal indokolta: 
„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) bekezdése alapján „Építési terméket forgalomba hozni, forgalmazni akkor 
lehet, ha az a 305/2011/EU rendelet szerint forgalomba hozható. Beépítéskor az építési 

termék teljesítményét az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, 
ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló jogszabályban 
meghatározott módon igazolni kell.” 

2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló, 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (Továbbiakban: 
OTSZ) 73. § (1) és 73. (3) bekezdései alapján, 73. § (1) „a mértékadó tűzszakasz területére 

meghatározott vízmennyiséget vízvezetékről vagy – ha az más módon nem oldható meg – 
oltóvíztározóból kell biztosítani.” 73. § (3) „Település, valamint létesítmény létesítése vagy 
bővítése esetén az oltóvizet az egyes szakaszok használatbavételével egyidejűleg kell 

biztosítani.”  
3. Az OTSZ 88. § (1) c) pontja, valamint a 95. § (1) bekezdése alapján, 88. §  (1) c) „Hő- és 

füstelvezetést kell biztosítani, menekülési útvonalon a füstmentes lépcsőház, a füstmentes 
lépcsőházi előtér és a tűzgátló előtér kivételével,” 95. § (1) „A természetes légpótlás mértéke 
megegyezik a természetes füstelvezetés 9. mellékletben foglalt 1. táblázatban előírt 

mértékével.”  
4. Az OTSZ 88. § (1) c) pontja, valamint a 95. § (1) bekezdése alapján, 88. § (1) c) „Hő- és 

füstelvezetést kell biztosítani, menekülési útvonalon a füstmentes lépcsőház, a füstmentes 
lépcsőházi előtér és a tűzgátló előtér kivételével,” 95. § (1) „A természetes légpótlás mértéke 
megegyezik a természetes füstelvezetés 9. mellékletben foglalt 1. táblázatban előírt 

mértékével.”  
5. Az OTSZ 88. § (1) a) és d) pontja, alapján, Hő- és füstelvezetést kell biztosítani, 88. § (1) a) 

„1200 m2-nél nagyobb alapterületű helyiségben,” valamint 88. § (1) d) 100 m2-nél nagyobb 
alapterületű pinceszinti helyiségekben.”  

Szakhatósági állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdésén alapul.  
A szakhatósági állásfoglalást a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a 

tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és baleset biztosításáról 
szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, az építésügyi és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése 6. melléklet 1. táblázat alapján biztosított 
jogkörömben, – a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 

30.) BM rendelet 1. § (1) bekezdéséhez tartozó mellékletben meghatározott illetékességi 
területen eljárva – adtam ki.  
Az önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki.” 

 
A HBMKH Debreceni Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály a hozzájárulását az 

alábbiakkal indokolta: 
„A kérelem, a benyújtott tervek, és a lelőhely nyilvántartási adatainak összevetése alapján 
megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység részben beépített, örökségvédelmi szempontból 

bolygatott területen történik, illetve a lelőhely központi részét érinti. A beruházással érintett 
régészeti lelőhelyet szakirodalmi adatok és régészeti kutatások eredményei alapján ismerjük. 

A lelőhelyen még szisztematikus régészeti kutatás, teljes felületű feltárás nem történt, ezért 



így nem ismerjük a lelőhely vertikális és horizontális kiterjedését, állapotát és intenzitását, 
illetve a korábbi építési tevékenység során bekövetkezett bolygatás mértékét.  
A beruházás során érinthetnek feltáratlan, érintetlen lelőhelyrészeket. A tárgyi épületek 

építéséhez kapcsolódó elsődleges földmunkák (humuszmentés, alapozás földtömeg kiemelése) 
során nem csak elérik a feltételezhető régészeti rétegeket, hanem át is vághatják azt.  

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 19. § 
(2) bekezdése értelmében a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti 
feltárás keretében mozdíthatók el. A Kötv. 22. § (1) bekezdése szerint a régészeti lelőhelynek 

a beruházással érintett részén az örökségvédelmi hatóság által előírt módszerekkel megelőző 
régészeti feltárást kell végezni. Az előírt módszer a régészeti megfigyelés.  

A régészeti megfigyelés a Kötv. 7. § 36. pontja szerint a beruházás földmunkáinak régész által 
a helyszínen történt folyamatos figyelemmel kísérése és dokumentálása, szükség esetén a 
régészeti bontómunka elvégzése és dokumentálása.  

A Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pontja szerint - a régészeti érintettség mértékétől függően -  
régészeti megfigyelést kell előírni, ha  

aa) a tervezett tevékenység nem vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti 
lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit,  
ab) a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos,  

ac) a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökség elemeinek 
jelentkezési szintjét,  

ad) a nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával 
bolygatták, vagy  
ae) a beruházás műszaki jellege miatt a régészeti feladatellátás más módon nem végezhető el.  

A Kötv. 23. § (3) bekezdés alapján, ha a megelőző feltárás módja régészeti megfigyelés, 
akkor a földmunkát a feltárás vezetőjének irányításával kell végezni.  

Amennyiben a régészeti megfigyelés eredményeként a Kötv. 22. § 3. bekezdés c) pontjában 
meghatározott jelenségek azonosítására kerül sor, azaz  
ca) a beruházással érintett lelőhely vagy lelőhelyrész hazánk múltjának kiemelkedő 

fontosságú forrása, vagy  
d) a feltárás a tudományos ismereteket várhatóan jelentős új eredményekkel gazdagítja, a 

hatóság teljes felületű feltárást írhat elő.  
A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. 
(III. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 17. § (1) bekezdése értelmében, 

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.  
A kormányrendelet (2) bekezdése előírja, hogy az (1) bekezdés szerinti régészeti bontómunka 

megkezdését a 2. mellékletben meghatározott adattartalommal az örökségvédelmi hatóságnak 
be kell jelenteni.  

A megelőző feltárás módszerének meghatározásakor a Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pontjában 
szereplő szempontokat vettem alapul.  
A régészeti szakfeladatok elvégzésére a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 45/A. § (2) bekezdés ba) pontja, 
valamint Kötv 20. § (4) bekezdés c) pontja alapján a Déri Múzeum (4026 Debrecen, Déri tér 

1., Régészeti Osztály, tel.: 52/417-577) jogosult.  
Szakhatósági eljárásom során a Kormányrendelet 64. § (1) bekezdésében felsorolt 
szakkérdéseket vizsgáltam. A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a 

létesítmény a kulturális örökség védelme jogszabályban meghatáro zott követelményeinek a 
rendelkező részben előírt feltételek mellett felel meg.  

Szakhatósági állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdésén, a 



Kötv. vonatkozó rendelkezésein, illetve a Kormányrendelet 63. § (1) bekezdésén és 64. § (1) 
bekezdésén alapul.  
A jogorvoslati utat a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján állapítottam meg.  

Hatáskörömet a Kormányrendelet 3. § a) pontja, illetve az építésügyi és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 

312/2012. (XI.18.) Kormányrendelet 6. melléklet 35. pontja, illetékességemet a 
Kormányrendelet 3. § a) pontja és 1. sz. mellékletének 8. pontja határozza meg.  
Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kiadmányozási 

Szabályzatáról szóló 13/2015. (VIII. 3.) HBMKH Kormánymegbízotti Utasítás 39. § (1) 
bekezdése alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály vezetője jogosult.” 
 

Építtető kérelméhez csatolta a közútkezelői hozzájárulást. 

 
Az építmény megépítése, tervezett használata, fenntartása nem okoz a környezetében olyan káros 

hatást, amely a terület rendeltetésének megfelelő mértéket meghaladná, az állékonyságot az élet, és 
egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné, vagy a közérdeket egyéb módon sértené. 
 

A 2016. január 05-én megtartott helyszíni szemle során megállapítottam, hogy a helyszínrajzon 
feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, a tervezett építési tevékenység a telken 

megvalósítható. 
Az építési munkához nem fogtak hozzá. 
 

A fentiek alapján a vegyes rendeltetésű épület építésére az építési engedélyt az Étv. 34-36 §-ai, 
valamint az Eng. R. 17-20. §-a alapján megadtam. 

 
Az eljárásban résztvevő ügyfelek körét az Eng. R. 4. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 

(továbbiakban: Ket.) 15. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. 
Az eljárásban ügyfélnek minősül az építtető, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálog jog és 

vezetékjog jogosultjai, valamint a szomszédos, 7554/3, 7555, 7556, 7557, 7558, 7561, 7565 és 
7562/4 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai. 
 

Határozatomat a Ket. 71. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a 72. § (1) bekezdésében és az Eng. R. 
19. §. (3)-(7) bekezdésében előírt tartalommal állítottam össze. A döntést az Eng. R. 20. §-ban 

foglaltak szerint közöltem az érintettekkel. 
 
Az engedélyezési eljárást az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési 

feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében biztosított 
hatáskörömben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 66/2015 (III. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 8.3. pontjában kijelölt illetékességi 
területen folytattam le. 
  

Jogorvoslati lehetőségről, határidejéről és a benyújtás helyéről a Ket. 15. § (6), 98. § (1), a 99. § (1) 
és a 102. § (1) bekezdésében, az Étv.) 53/C (7) és 53/C (12) bekezdéseiben, továbbá az Eng. R 70. § 

(2) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztattam az érintetteket. 
A fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XV. 
fejezet III. pontja határozza meg. 

 
 

 FIGYELMEZTETÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS 
 



Az építtető csak a jogerős és végrehajtható építési engedély és az ahhoz tartozó - engedélyezési 
záradékkal ellátott - építészeti-műszaki tervdokumentáció alapján, az engedély hatálya alatt, 
továbbá a saját felelősségére és veszélyére építkezhet.  

Minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásvételi eljáráshoz kötött, valamint a Kbt. 
hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről az építőipari kivitelezési  

tevékenységről szóló, 191/2009. (IX.15.) kormányrendelet (továbbiakban: Kiv.r.) 24. § (1) 
bekezdése értelmében építési naplót kell vezetni. 
Az építési folyamat résztvevői építési napló vezetési kötelezettségüket internetes alapú elektronikus 

építési napló (e-napló) alkalmazás segítségével kötelesek teljesíteni.  
 

A jogerős és végrehajtható építési engedélytől és a hozzá tartozó - engedélyezési záradékkal 
ellátott- építészeti-műszaki tervdokumentációban foglaltaktól a kivitelezés során eltérni az Eng. R. 
22. § (1) bekezdésben meg nem határozott esetekben csak az építésügyi hatóság újabb előzetes 

engedélyével, módosított építési engedéllyel lehet. 
 

Az engedély beszerzésének elmulasztása építésrendészeti eljárás lefolytatását vonja maga után. 
Az Eng. R. 22. § (1) bekezdés szerinti eltérés esetén legkésőbb a használatbavételi engedélyezésig 
az építési naplóhoz kell csatolni a megvalósult állapotról készült, az eltérést ábrázoló tervrajzot, 

valamint annak ismertető munkarészét.  
 

Az építésügyi hatóság engedélye az építési munkával kapcsolatos polgári jogi igényt nem dönt el.  
 
Építtető az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válását követően 

köteles – a használatbavétel előtt – használatbavételi engedély iránti kérelmet benyújtani az 
építésügyi hatósághoz. 

Az építmény - a kéményseprő- ipari közszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott esetben - 
szén-monoxid érzékelő berendezés elhelyezése után használható. 
Az építmény engedély nélküli használatát az építésügyi hatóság köteles megtiltani! 

 
Új épület vagy meglévő épület – az ingatlan-nyilvántartásban változást eredményező – bővítése 

esetén a kérelem előterjesztésével egyidejűleg a földhivatal által hatályos záradékkal ellátott, a 
változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez külön jogszabályban előírt változási vázrajzot az 
Országos Építésügyi Nyilvántartásba (a továbbiakban: OÉNY) elektronikusan fel kell tölteni.  

 
Építtetői fedezetkezelő közreműködése nem szükséges. 

 
Tájékoztatom az építtetőt, hogy az építésügyi hatósági engedély nem mentesít az egyéb 
jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások vagy nyilatkozatok megszerzésének 

kötelezettsége alól. 
 

Az építési engedély hatályának meghosszabbítása annak lejárta előtt kérhető. 
Az építésügyi hatóság az engedély lejártát annak lejárta előtt az Eng. R. 52. § (6) bekezdésében 
foglalt feltételek mellett az építési tevékenység végzésének megkezdése előtt, vagy a megkezdett 

építési tevékenység esetén egyszer egy évvel meghosszabbítja. 
Amennyiben az építtető elmulasztotta az építési engedély hatályát – annak lejárta előtt – 

meghosszabbítani és az építmény használatbavételi engedély megadására még nem alkalmas, úgy 
az építtetőnek az építési engedélyt az építési hatóságtól ismételten meg kell kérnie. 
  

Az ügyfél a jogorvoslatra nyitva álló idő alatt az engedélyezés tárgyát képező építészeti-műszaki 
dokumentációba az ÉTDR rendszer használatával (www.etdr.gov.hu) az ügy ÉTDR azonosítójának 

ismeretében személyes ügyfélkapuján keresztül az építési hatóságtól kért egyedi belépési kóddal 
vagy az eljáró építésügyi hatóságnál személyesen tekinthet be. 

http://www.etdr.gov.hu/


 
Ha az építési munka végzése során természeti érték, építészeti, vagy régészeti emlék, illetőleg 
építménnyel kapcsolatos képzőművészeti alkotás kerül elő, a kivitelező köteles azt az építésügyi 

hatósághoz, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatóságának (4026 Debrecen, Déri tér 
1. sz.) maradéktalanul bejelenteni és a lelőhelyet a hatósági intézkedésig érintetlenül, hagyni.  

 
Az építési engedélyt az építtető jogutódja is felhasználhatja, köteles azonban a jogutódlást – annak 
megfelelő igazolása mellett – az első fokú építésügyi hatóságnak írásban előzetesen bejelenteni. 

 
 

Debrecen, 2016. február 19. 
 
 

                      Dr. Szekeres Antal jegyző megbízásából: 
            Laskai Mihály 

            Osztályvezető 
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felületen – és általa a TISZA-TRADE Kft. (4030 Debrecen, Vágóhíd utca 3. sz.) - építtető  

50. HBM-i Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala - Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 
4024 Debrecen, Piac u. 42-48. sz. - mint építésfelügyeleti hatóság (ÉTDR felületen) 

51. DMJV. Polgármesteri Hivatal – Tervtár 
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