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Megkeresés a Kálvin téri metróállomás
felszíni létesítményeire vonatkozóan kiadott
használatbavételi engedély határozattal
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változás
ingatlan-nyilvántartási
átvezetése céljából.
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Tisztelt Földhivatal!
Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Építésügyi é s Örökségvédelmi Hivatala
(a továbbiakban Hivatal) hatáskörében eljárva tájékoztatom, hogy Hivatalom a 2013. december 19-én kelt,
2014. január 10-én jogerőre emelkedett, BP-5D/ 001/ 04805-11/2013. számú határozattal a Kálvin téri
metróállomás felszíni létesítményeire vonatkozóan használatbavételi engedély határozatot adott.
A BP-5D/001/04805-11/2013. számú határozat rendelkező részében köteleztem az Építtetőt arra, hogy a
használat bavételi engedély határozat jogerőre emelkedését kö vető hat van napon belül az ingatlannyilvántartásban történt változást a földhivatal által hatályos záradékkal ellátott, a változás ingatlannyilvántartási át vezetéséhez külön jogszabályban előírt változási vázrajzot az Országos Építé sügyi
Nyilvántartásba (a továbbiakban OÉNY) elektronikusan töltse fel.
Az építésügyi és építés felügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § (7) bekezdése szerint „A hatályos földhivatali
záradékk al ellátott változási váz rajznak az OÉNY -be tört ént feltöltését k övetően a jogerős használatbavételi
engedély papír alapon történő megk üldésével az építés ügyi hatóság megk eresi az ingatlan fek vése szerint
illeték es első fok ú ingatlanügyi hatóságot a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése iránt.”

1051 Budapest, Sas u. 19. szám – 1368 Budapest, Pf.: 205. – Telefon: +36 (1) 354-2950
e-mail: vezeto-pest@05kh.bfkh.gov.hu - Honlap: w w w .kormanyhivatal.hu

Oldal: 2 / 2
Az Építtető a fenti kötelezettségének eleget téve a hatályos záradékkal ellátott változási vázrajzot 2014.
március 07-én az Országos Építé sügyi Nyilvántartá sba elektronikusan feltöltötte , ezért jelen
levelemmel és az ahhoz csatolt jogerős használatbavételi engedély határozattal a fent hivatkozott
jogszabályi rendelkezés alapján megkeresem a tárgyban jelölt ingatlant érintő változás ingatlannyilvántartási átvezetése céljából.
Budapest, 2014. március 10.
Pamuki Réka
hivatalvezető

A BP-5D/001/00359-3/2014. számú levelemről értesül:
1. Budapest 1. számú Körzeti Földhiv atal - melléklettel
2. Nagy Zsolt – Építtető képv iseleti megbízottja ÉTDR rendszerben
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