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Tisztelt Építésügyi Osztály! 
 
 
Mellékeljük 2 példányban a tárgyi témában hozott V-808/41/2007 ügyiratszámú Határozat 
elleni, a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatalhoz írott fellebbezésünket. 
 
 
Budapest, 2007. augusztus 24. 
 
 
 
Tisztelettel: 
 
 
 
 
Schnier Mária 
elnökhelyettes 
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Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal 
Építésügyi Főosztály 
 
1056 Budapest 
Váci utca 62-64. 
 
 
Tárgy:  Budapest X. ker. és XIX. ker. Kőbánya-Kispest vasúti megálló és Metró végállomás 
átalakítás I. ütemének építési engedély ügye 
 
A Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Építésügyi Osztály  V-808/41/2007 
ügyiratszámú, általunk f. hó 13-án kézhez vett  Határozata ellen, mellyel megadta az építési 
engedélyt a BKV Zrt. (1072 Bp. Akácfa u. 15.) kérelmére a Bp. X. 38303/56 hrsz., 38307 
hrsz., valamint a Bp. XIX. ker. 163205/9 hrsz. alatti ingatlanokon lévő Kőbánya-Kispest 
vasúti megállóhely és Metró végállomás átalakításának  - a Határozat szövegében  felsoroltak 
szerinti –  I. ütemében történő megépítésére, 
 

f e l l e b b e z é s t 
 

jelentünk be. 
 
Szövetségünket az illetékről szóló 1990. évi XCIII. Törvény 5.§ (1)d) pontja alapján  
személyes illetékmentesség illeti meg. Bejelentjük, hogy Szövetségünk a tavalyi évben 
vállalkozási tevékenységből származó jövedelem után társasági adófizetésre, illetve 
eredménye után költségvetési befizetésre nem volt kötelezett. 
 
Fellebbezésünket az alábbiakkal indokoljuk. 
 
Véleményünk szerint a tervezett létesítmény komplexum jogszabály ellenesen lett több részre 
bontva az építéshatósági eljárásban. 
A  V 808/41/2007 ügyiratszámú, építési engedélyt megadó Határozat alapjául szolgáló 
engedélyezési tervdokumentáció Műszaki leírásának 6.1.1. pontja „Előzmények” cím alatt 
írottakból egyenesen következik, hogy a szórakoztató és bevásárlóközponthoz kapcsolódik a 
városi- és elővárosi tömegközlekedési kapcsolatok áthelyezése! 
Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos 
építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997.(XII.29.) KTM rendelet 16. § 
(2) bekezdése szerint: „Több megvalósítási szakaszra bontott építkezés esetében az egyes 
szakaszokban megépítendő építményekre, illetőleg a rendeltetésszerű és biztonságos 
használatra önmagukban is alkalmas építményrészekre szakaszonként külön-külön is lehet 
építési engedélyt kérni.” 



E jogszabályhely kritériumainak a Bp. X. ker. és XIX. ker. Kőbánya-Kispest vasúti megálló 
és Metró végállomás átalakítás I. üteme a tervek szerint nem felel meg. 
A tervek szerint ugyanis a  120 c „Földszint áttekintő alaprajz (peronszint)”  rajzán látható, 
hogy  a metró végállomás jelenlegi peronjának rendeltetését megváltoztatja. Az eddigi széles 
„érkező” és „induló” közös peron a terv szerint a továbbiakban kizárólag az indulási célt 
szolgálná, és a Ferihegyi repülőtérre vezető út melletti oldalon lenne kialakítva egy új 
„érkező” peron. Véleményünk szerint ennek az új érkező peronnak a korlátoltan 
rendelkezésre álló hely miatt szűkre szabott mérete balesetveszélyességet okozna. 
A 80 cm széles biztonsági sáv és a tervezett mozgólépcsők közötti mértékadó távolság csupán 
3 méter lenne. Tekintettel a szóban forgó végállomás különösen nagy érkező forgalmára ez 
csúcsórai időszakokban nem elegendő.  
„A Budapest XIX. ker. Kőbánya-Kispest Bevásárlóközpont előzetes környezeti vizsgálatába 
24. sz. mellékletként befűzött, a „COWI Magyarország” Kft. által készített Közlekedési 
hatásvizsgálat készítői utasszámlálást végeztek Kőbánya-Kispest Metró végállomáson. 
Ennek során a délutáni csúcsórában (17:00-18:00) 3548 érkező utast számláltak. 
A jelen építési engedélyezési tervdokumentáció Műszaki leírása 3000 fő/óra utasforgalomra 
méretezte a mértékadó peronszélességet. 
Azonban nem csupán az utasforgalom nagysága miatt alulméretezett az új érkező  peron  
szélessége, hanem abból az okból kifolyólag is, hogy nem vette figyelembe azt a körülményt, 
hogy míg más, jóval kisebb forgalmú metróállomások peronjának több olyan nyílása is van, 
ahol az utastömeg egy tágas vegyülőtérbe, vagy kijárati térbe áramolhat, egyirányú 
áramlással,  -  a tervekben szereplő érkező peronról csak két középső helyen elhelyezett 
mozgólépcsőn, a tervezett peron egyik végén lévő betonlépcsőn, valamint a másik végén, a 
megmaradó P+R parkolóhoz vezető lépcsőn és középen egy közterületre vezető lépcsőn 
távozhatnak az emberek. 1 db lift is (13 személyes) szolgálna az érkező peronról való 
távozásra. 
Fontos körülmény, hogy  az érkező nagy tömeg áramlása az egyéni célok szerint különböző, 
illetve ellenirányú is lenne, ami torlódást eredményezne a viszonylag szűk helyen, ahol nem 
áll rendelkezésre egy középső közös vegyülő térség, vagy tágasabb kijárati térség, mint a 
többi metróállomásokon. 
 
Az a tény, hogy az érkezési metró vágányok és a Ferihegyi repülőtéri út közé be kellett 
szorítania a tervezőknek egy ilyen kis kapacitású érkező peront, arra enged következtetni, 
hogy az utasok érkezését elsősorban a bevásárlóközpont irányába kell terelni. 
 
A tervek szerint a bevásárlóközpont és a Ferihegyi repülőtérre vezető út között fog 
elhelyezkedni a nagy forgalmú autóbusz pályaudvar. A mozgólépcsők a tervrajzokon szereplő 
szöveges utalás szerint egy olyan felüljáróra vezetnek, amely a Ferihegyi repülőtérre vezető út 
áthidalásával a buszpályaudvarra levivő mozgólépcsőhöz vezet. (A felüljáró további céljaként 
csak sejteni lehet, hogy tovább menne a bevásárlóközpont egyik szintjére.) 
 
Ebből az következik, hogy a metróállomás átépítésének első üteme nem választható el sem az 
új autóbusz pályaudvar létesítésétől, sem a bevásárlóközpont tervétől. A mozgólépcsők 
használata mellett is kevésbé lenne biztonságos a hatalmas csúcsórai forgalomban a peron 
kapacitása a fentebb jelzett keveredés miatt, de a mozgólépcsők és a lift, mint az áramló 
utastömeget megritkító lehetőség nélkül a zsúfoltság teremtene balesetveszélyt. (Az utasok a 
vágány közelébe szorulnának.) 
 



Tehát a fellebbezésünk tárgyát képező Határozat olyan építményrészre adja meg az 
építési engedélyt, amely önmagában nem alkalmas a rendeltetésszerű és biztonságos 
használatra. 
 
A létesítmény komplexum építéshatósági engedélyezési eljárásának helytelen 
szétbontottsága azt a körülményt is okozta, hogy a szakhatóságok nem láthatták kellő 
összefüggésben a terveket. 
 
A környezetvédelmi szakhatóság a metró állomás átalakításának I. ütemét például nem a 
tervezett új autóbusz pályaudvarral összefüggésben vizsgálta, mivel annak tervei nem 
tartoztak az engedélyezési dokumentációhoz. 
Nem tisztázott, hogy hány állású, milyen építészeti kialakítású buszpályaudvarhoz  fog 
vezetni a II. ütemben megtervezett átjáró.  
Mivel Kőbánya-Kispest Metró végállomása melletti, jelenleg tágas, szabad térségben 14 helyi 
buszjárat végállomásozik, 2 további járatnak megállója van, és néhány távolsági busz is 
menetrendszerűen igénybe veszi, egyes járatoknak külön érkező és induló állása is van, 
valószínű, hogy az új autóbusz végállomás létesítése mind a jelenlegi 314/2005.(XII.25.) 
Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 90. tétele, mind a környezeti hatásvizsgálatról szóló 
korábbi, 20/2001.(II.14.)Korm. rendelet „B”fejezetének 90. tétele szerint a környezetvédelmi 
hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat készítésére kötelezhető. Ezért 
mindenképpen kérelmet és előzetes vizsgálati dokumentációt kell benyújtani az építési 
engedélyezési eljárást megelőzően az I. f. környezetvédelmi hatósághoz. 
 
A környezetvédelmi eljárás során bizonyításra szorulna a részlegesen lefedett buszpályaudvar 
mind forgalombiztonsági, mind levegőtisztasági szempontból való megfelelősége. 
 
Tehát a tervezett érkező  peron mozgólépcsői engedélyezési eljárás szempontjából elvileg 
a „semmibe” vezetnek, vagyis a Metró végállomás átalakítás I. ütemének tervei 
önmagukban rendeltetésszerű használatra nem alkalmas épületrészekről szólnak. 
 
Vizsgálandó lenne például, hogy a buszpályaudvarhoz vezető útvonalak és a 
bevásárlóközpont egymáshoz viszonyított elhelyezése  megfelelő nagyságú teret biztosít-e  a 
jogszabályban előírt közcélú zöldfelület kialakítására. 
 
Tisztelt Közigazgatási Hivatal! 
Kérjük, hogy fenti indokaink mérlegelése  alapján a tárgyi Határozatot szíveskedjék 
megsemmisíteni és az I. f. Hatóságot új eljárásra utasítani. 
 
 
Budapest,  2007. augusztus 24. 
 
 
Tisztelettel: 
 
 
Schnier Mária 
elnökhelyettes 
 
 


