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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
POLGÁRMESTER

Tisztelt József Attila Városrészi Önkormányzat

A Budapest IX.  ker. Börzsöny u. 2/b. sz.  lakóépület előtti,  szilárd  burkolaton,  a lakók  által  
igényelt  parkoló kialakításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk.

A Börzsöny u. 2/b. számú lakóépület előtti  szilárd  burkolatra vonatkozóan,  jelenleg  „mindkét 
irányból  behajtani  tilos”  tábla  van  kihelyezve,  mely  a ház  előtti  tűzoltó  felvonulási  terület  
biztosítja.
A tűzoltási  felvonulási  területet,  a lakóház használatbavételi  eljárása alkalmával,  az  akkor 
érvényben  lévő  jogszabályok  szerint  jelölte  ki az eljáró  hatóság, a tűzoltósági  szakhatósági 
hozzájárulásban előírtak alapján. 

A  parkoló  kialakításával  kapcsolatban  telefonon  megkerestük  az  Országos 
Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Közép-pesti  Katasztrófavédelmi  Kirendeltségének  (1081 
Budapest Dologház u.  1-3.) munkatársát (tel.  szám: 459-2460), kitől  az alábbi tájékoztatást 
kaptuk:
A  lakóépület  előtti  tűzoltási  felvonulási  területen  történő  parkolók  kijelölése  ellen  nem 
zárkóznak  el,  viszont  az  állásfoglalásukat,  hozzájárulásukat  a  lakóház  képviseletének 
kérelemben kell  kérnie.  A kérelemhez csatolni  kell, tűzvédelmi  szakember által  készített,  a 
jelenlegi  hatályos jogszabályoknak megfelelő  tűzvédelmi dokumentációt.
Az  ilyen  dokumentációk  elkészítésére  jogosult  tűzvédelmi  szakemberek  névsorát,  a 
www.OKF.hu honlapon lehet megtalálni.
A dokumentáció  részeként még be kell csatolni  a lakóépület használatbavételi  engedélyét,  az 
abban lévő  tűzoltósági szakhatósági előírást. Sajnálatos módon a használatbavételi  engedély,  
a Budapest Főváros IX. kerület  Ferencváros Önkormányzata  Polgármesteri  Hivatal  Hatósági 
Irodájának  irattárában nem található,  az akkori hatályos  jogszabályok  alapján leselejtezésre 
került,  de  remélhetőleg  a  lakóközösségnél  megőrizték.  Ha  még  sem,  úgy  az  épület 
tervdokumentációját  a  Budapesti  Levéltárból  helyrajzi  szám  szerint  kikérhető  és  a  tervek 
között talán meglelhető. 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Budapest, 2012. március 7.
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