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HATÁROZAT 

Az Optimum-Penta Ingatlanbefektetési Kft. (1013 Budapest, Döbrentei utca 2.) – mint Engedélykérő 

– meghatalmazása alapján a FŐMTERV Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 37.) – mint Tervező – 2019. 

augusztus 16-án kelt, 31/14/2019.08.16. iktatószámú, Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi 

Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály Útügyi Osztályhoz (továbbiakban: BFKH III. KH Útügyi 

Osztály) érkezett kérelmére a következő döntést hoztam: 

 

A Budapest II. és XII. kerület, Buda Palota mellett tervezett, a Széll Kálmán tér és a Krisztina körút 
közötti műtárgy (gyalogos átjáró) építéséhez szükséges munkákra 

 

az építési engedélyt a jelen határozatban szereplő előírásokkal megadom, 

a kiviteli tervet jelen eljárás keretében nem hagyom jóvá. 

 

Ezen engedély a véglegessé válását követően 5 évig hatályos. 

Engedélyes:  Optimum-Penta Ingatlanbefektetési Kft. 

  1013 Budapest, Döbrentei utca 2. 

A Közútkezelők által kezelt területek megosztását a „Tulajdonosi – kezelői és üzemeltetői határokat 

tartalmazó helyszínrajz” (rajzszám: 00-R-001-06) mutatja. 
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A műtárgyépítéssel érintett: 

(13143/1) helyrajzi számú közterület tulajdonosa Budapest Főváros Önkormányzata, 

(13143/3) helyrajzi számú közterület tulajdonosa Budapest II. kerület 

Önkormányzata, 

(6807/1), a (6807/2), és a (6721/3) helyrajzi számú közterület tulajdonosa a Budapest 

XII. kerület Önkormányzata. 

Műtárgykezelő:  Budapest Közút Zrt.  

  1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12. 

Közútkezelő:  Budapest Közút Zrt.  

  1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12. 

  Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

  1024 Budapest, Mechwart liget 1. 

  Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 

  1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. 

Forgalomtechnikai kezelő:  Budapest Közút Zrt.  

  1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12. 

 

A határozat csak a véglegessé válását követően, annak számával záradékolt tervekkel együtt 

érvényes. 

Az építési engedélyezési eljárás alapjául szolgáló tervdokumentáció, iratok és dokumentumok: 

Az építési engedély alapjául az engedély-kérelemmel együtt benyújtott, a FŐMTERV Mérnöki Tervező 

Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 37.) által készített kiviteli tervdokumentáció, az építtető, valamint az 

ügyben érintett szakhatóságok, kezelők, üzemeltetők és egyéb érintett szervezetek nyilatkozatai 

szolgáltak. 

A jelen engedély alapján építendő létesítmény szerkezeti kialakítása és elhelyezkedése: 

Budapest II. és XII. kerület határán, a Buda Palota felújításához kapcsolódóan a tervezett gyalogos 
műtárgy a Széll Kálmán tér és a Krisztina körút között biztosít közvetlen, szintbeni gyalogos kapcsolatot. 
A műtárgy kétnyílású, háromtámaszú monolit vasbeton szerkezetű. A nyilások mérete 8,80 + 5,13 és 10 
+ 5.13 m között változik mely a jelenlegi Várfok utca keresztmetszetét és hossz szelvényét nem 
módosítja. A műtárgy hídszerkezetén kívüli részeken támfalakkal határolt átjáró épül, amely a Buda 
Palota megközelíthetőségét és a gyalogos kapcsolatokat biztosítja. 
 
Előírások: 

1. A tervezett megoldásoknak, illetve a felhasznált termékeknek meg kell felelniük a vonatkozó műszaki 

előírásoknak. (e-UT 07.01.10 Közúti hidak tervezése, e-UT 07.02 Hidak és műtárgyak építése) 

A szerkezetekbe csak olyan termékek építhetők be, amelyek a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM 

együttes rendelet 3. §-a alapján rendelkeznek építőipari műszaki engedéllyel (jóváhagyott műszaki 

specifikációval), vagy megfelelnek a honosított harmonizált szabványoknak (CE megfelelőség), vagy 

rendelkeznek európai műszaki engedéllyel (ETA). 

2. Az anyagminőségeket a hatályos e-UT 05 jelű Építőanyagok megnevezésű Műszaki Előírásban 

foglaltak alapján kell megtervezni. 
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3. Az általános tervi tervlapok megjegyzései között fel kell tüntetni a kivitelezéshez szükséges 

magassági alappont helyét és magasságát. 

4. A kivitelezés megkezdése előtt a műszaki ellenőr személyét be kell jelenteni BFKH III. KH Útügyi 

Osztálynak. 

5. Az Engedélyes köteles a kivitelezés megkezdésének időpontját a BFKH III. KH Útügyi Osztálynak 

bejelenteni. 

6. Az engedélyezett létesítmény és tartozékai csak a létesítési és a forgalomba helyezési engedélyben 

meghatározott módon építhetők és üzemeltethetők. A használat során a létesítési engedélyben 

rögzített engedélyezési és üzemeltetési feltételeket be kell tartani. 

7. Az Engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy a tárgyi műtárgy építését, az azokkal összefüggő 

gyártást, szerelést az érvényben lévő szabványok és műszaki előírások, valamint a szakhatósági és 

egyéb szervek által adott nyilatkozatokban rögzített feltételek szerint hajtsák végre. 

8. A közműkiváltások, közműépítések kiviteli terveit az Engedélyes jóváhagyásra az illetékes 

kezelőknek, üzemeltetőknek és hatóságoknak tartozik benyújtani. Az üzemeltetői észrevételeket, 

előírásokat érvényesíteni kell. A kivitelezés előtt az érintett közművek, vezetékek üzemeltetőit 

értesíteni kell, szükség esetén szakfelügyeletet kell kérni. 

9. Az engedély alapján épített létesítmény rendszeres felügyeletéről, fenntartásáról, a megfelelő 

általános műszaki állapot és a forgalombiztonsági követelmények folyamatos biztosításáról a 

tulajdonos és a kezelő tartoznak gondoskodni. 

10. Az építési engedély megadása az engedélyest nem mentesíti az egyéb jogszabályokban előírt 

engedélyek megszerzésének kötelezettsége, illetve a tervezőt és a kivitelezőt az egyéb 

jogszabályban rögzített felelőssége alól. 

11. A kivitelezést csak a BFKH III. KH Útügyi Osztály által jóváhagyott kiviteli tervek birtokában lehet 

megkezdeni. A kiviteli terv jóváhagyást ismételten meg kell kérni a BFKH III. KH Útügyi Osztálytól. 

A kiviteli terv jóváhagyási eljárás lefolytatásához az alábbi előírások teljesítése elengedhetetlenül 

szükséges: 

12. A kivitelezés megkezdése előtt, a kiviteli terv jóváhagyásához, meg kell küldeni a Kivitelező írásos 

nyilatkozatát, hogy a tervező által készített, erőtanilag igazolt építési technológia szerint vállalja a 

műtárgy megépítését. Eltérő építési technológia választása esetén tervezői statikai számítás és 

nyilatkozat benyújtása szükséges az építési állapot erőtani megfelelőségének igazolására. 

13.  El kell készíteni és a BFKH III. KH Útügyi Osztálynak meg kell küldeni a közbenső alátámasztás 

cölöpalapozásának és talpgerendájának kivitelezésére vonatkozó részletes építéstechnológiai 

leírását. A leírásnak ki kell terjednie a cölöparmatúrák pontos elhelyezésének ellenőrzésére. Az 

építéstechnológiához csatolni kell a tervező útmutatását arra az esetre, ha az armatúrák (különös 

tekintettel az acélhengerekre) elhelyezése nem megfelelő. 

14. Az általános terven (09-R-001-06): 

a.) A Buda Palota északi sarkánál levő 3 különálló cölöpnél a kapcsolt vasbeton falról metszetet kell 

felvenni, ábrázolva az épület falát, jelölve a két fal közötti feltöltést és a magassági szinteket. 

b.) Egyértelműen jelölni kell az alaplemez, ill. járószint lejtésviszonyait, esését és mélyvonalát, 

különösen az „A” metszeten. 

c.) A keresztmetszeti rétegződés jelölésénél a 2-esnél a felsorolás sorrendjét javítani, a 6-os helyét 

jelölni kell a keresztmetszeteken. Hasonló módon az aljzatlemez és burkolatok rétegződését is jelölni 

kell. 
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15. Az I. lépcső vasbeton tervén (09-R-003-06) a tervről a „D” és „E” metszet hiányzik, azokat pótolni 

kell. 

16. A műszaki leírásban:  

a.) Ki kell térni a három különálló cölöp és az épület közötti rész kialakítására, a bontás és a feltöltés 

technológiájára. 

b.) Elő kell írni, hogy az épület mellett a meglévő alap szintje alá semmilyen körülmények között nem 

lehet menni a föld kitermelésével. 

c.) Egyértelműsíteni kell, hogy a „Buda Palota északi oldalán” résznél mi vonatkozik a Társasház 

felöli, és mi a Buda Palota felöli támfalra. Ezeket külön kell választani. 

d.) A cölöpök visszabontására vonatkozó ellentmondást (cölöpösszefogó felső vagy alsó síkja) 

egyértelműsíteni, javítani kell. 

e.) A „födém maradék része” kifejezést elhagyni, vagy egyértelműsíteni, javítani kell. 

f.) Elő kell írni, hogy a középső támasz elbontandó 6 db cölöpét úgy kell visszabontani, elvágni, hogy 

a megmaradó szerkezetek (cölöpösszefogó, felszerkezet) ne sérülhessenek. 

17. A Statikai számításon az iratszámot javítani kell. 

A kiviteli tervek készítése és a kivitelezés során az előírásokat tartalmazó, alábbiakban felsorolt 

szakhatósági, kezelői és közműnyilatkozatokban foglaltakat be kell tartani: 

A műtárgy engedélyezési eljárás során az alábbiakban felsorolt tulajdonosok és kezelők kikötésekkel 

hozzájárultak az építéshez (ezen hozzájárulások szövegét nem foglaltuk a határozatba, az a hatósági 

iratanyag részét képezik.): 

 Nyilatkozó szervezet Nyilatkozat jellege 
Nyilatkozat 
kelte 

Nyilatkozat 
száma 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes 
tulajdonosi hozzájárulás 2019.08.13. 

FPH061/3311-
17/2019 

Budapest Főváros II. kerületi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

Városüzemeltetési igazgatóság 

Műszaki Osztály 

tulajdonosi hozzájárulás 2019.05.31. XII/236-4/2019 

Budapest Főváros XII. ker. Hegyvidéki 
Önkormányzat 

tulajdonosi hozzájárulás 2019.06.05. V-5419/2/2019 

Budapest Közút Zrt. 

Út, híd, műtárgy igazgatóság 

Híd, műtárgy osztály 

műtárgykezelői 
hozzájárulás 

2019.04.29. 
412/839/2019/ 
1964-2 

Budapest Közút Zrt. 

Út, híd, műtárgy igazgatóság 

Közútkezelői osztály 

közútkezelői 
hozzájárulás 

2019.06.17. 41/1733-5/2019 

Budapest Főváros II. kerületi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési Igazgatóság 

Műszaki Osztály 

közútkezelői- és 
útüzemeltetői 
hozzájárulás 

2019.05.31. XII/236-13/2019 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési Igazgatóság 

Műszaki Osztály 

közútkezelői 
hozzájárulás 

2019.06.06. V-5418/4/2019 

Budapest Közút Zrt. 

Forgalomtechnikai igazgatóság 

forgalomtechnikai kezelői 

hozzájárulás. 
2019.02.25. 46/1218-2/2019 
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Útépítési és forgalomtechnikai előírások: 

1. A műtárgy építését a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 37.) 

generáltervező és a szakági tervezők által készített, tervszám: 31.17.072, „Széll Kálmán tér és a 

Krisztina körút közötti szintbeni átjáró kialakítása” KIVITELI TERV tervdokumentáció, a mellékelt 

műszaki leírásban foglalt tervezői javaslatok és a jelen engedélyben szereplő további előírások 

szerint kell megvalósítani. 

2. A megfelelő megvilágítást és a csapadékvíz elvezetést az építendő műtárgy területén mindenkor 

biztosítani kell. 

3. A közvilágítás megfelelőségét a forgalomba helyezési eljárás során igazolni kell. 

Környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból tett előírások: 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 13. számú 

melléklete szerinti adatlap alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység következtében jelentős 

környezeti hatások nem feltételezhetők.  

Az engedélyéhez a következő előírásokkal járulok hozzá: 

1. A forgalomba helyezési engedély kérelemmel együtt be kell nyújtani a felelős műszaki vezető 

nyilatkozatát arról, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet a jogerős építési engedélynek és a 

jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentációnak stb. megfelelően végezték, illetve, hogy az építési 

munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége elérte-e az építési és bontási 

hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendeletben [a 

továbbiakban: 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendelet] előírt mértéket. 

 

2. A felelős műszaki vezető nyilatkozatának ki kell térnie arra is, hogy az építési-bontási 

hulladékokat az előírások szerint kezelték, és legkésőbb az építőipari kivitelezési tevékenység 

befejezésekor a munkaterületről – engedéllyel rendelkező szervezet által engedéllyel rendelkező 

kezelőnek – hasznosításra, illetve ártalmatlanításra elszállították. 

3. Az építési hulladék, talaj, illetve egyéb porképződést okozó anyag szállítását kiporzást és 

kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító 

célgéppel, szállítójárművel kell végezni. 

4. Az építés során keletkező hulladékokat az adott hulladékfajtára érvényes hulladékgazdálkodási 

engedéllyel rendelkező szállító szállíthatja el és arra engedéllyel rendelkező kezelőnek adhatók 

át (hasznosításra, ártalmatlanításra). 

Örökségvédelmi szempontból tett előírások: 

1. A kivitelezés földmunkáit csak régészeti megfigyelés mellett lehet végezni. A régészeti megfigyelést 5 

nappal korábban a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) 

Kormány rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 4. sz. melléklete szerinti tartalommal és mellékletekkel 

be kell jelenteni, annak elvégzését jegyzőkönyvben kell rögzíteni. (Amennyiben a régészeti 

megfigyelés során a régészeti dokumentálás régészeti bontómunkát igényel, akkor a régészeti 

bontómunkát régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni. A régészeti bontómunka megkezdését 

BFKH I. Kerületi Hivatalának, a Korm. r. 2. sz. melléklete szerinti tartalommal be kell jelenteni.) 

2. A régészeti megfigyelés során előkerülő objektumok, jelenségek, leletek szakszerű feltárása és 

dokumentálása elengedhetetlen, így szükség esetén próba (és megelőző) régészeti feltárást kell 

végezni. 

3. A régészeti szakfeladatok elvégzésére Beruházónak a feltárásra jogosultsággal rendelkező 

intézménnyel szerződést kell kötnie. 
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4. A régészeti szakfeladatok elvégzésére a Budapesti Történeti Múzeum (1250 Budapest, Szent György 

tér 2. Pf.: 4.) jogosult. 

5. A szakfelügyeletekről szóló jegyzőkönyvet BFKH I. Kerületi Hivatalának meg kell küldeni. 

 

Bányafelügyeleti szempontból tett előírások: 

Bányafelügyeleti szempontból a tervezett munkák elvégzése előírás nélkül engedélyezhető. 

Szakhatóságok előírásai: 

A szakhatóságok - a következőkben idézett - nyilatkozataiban tett előírásokat és kikötéseket a további 

tervezés és kivitelezés során be kell tartani. 

 
 

1. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 
35100/13255-6/2019.ált és 35100/11948/2019.ált számú, 2019.09.19-én kelt szakhatósági 
állásfoglalása: 

„A Budapest Főváros Kormányhivatala III. kerületi Hivatala Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi 
Osztály (1033 Budapest, Mozaik u. 5.; a továbbiakban: Kérelmező hatóság) szakhatósági 
megkeresésére, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) az alábbi szakhatósági állásfoglalást 
adja: 

Az Optimum-Penta Ingatlanbefektetési Kft. (1013 Budapest, Döbrentei utca 2.) részére Budapest II és 

XII. kerület, Buda Palota mellett tervezett, a Széll Kálmán tér és a Krisztina körút közötti gyalogos átjáró 

építési engedélyezéséhez  

 

vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi kikötésekkel hozzájárulok: 

 

1 
Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Katasztrófavédelmi 
Hatósági Osztály 

szakhatósági 
állásfoglalás 
kikötéssel 

2019.09.19. 
35100/13255-

6/2019.ált 
35100/1948/2019.ált 

2 
Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Észak-budai 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

szakhatósági 
állásfoglalás 
feltételekkel 

2019.09.10. 
35110/3982-
1/2019.ált. 

3 
BRFK II. kerületi 
Rendőrkapitányság 

Rendészeti Osztály 

szakhatósági 
állásfoglalás kikötés 

nélkül 
2019.09.06. 

01020/5043-
1/2019.ált. 

4. 

BRFK XII. kerületi 
Rendőrkapitányság 

Rendészeti Osztály 

szakhatósági 
állásfoglalás kikötés 

nélkül 
2019.09.09. 

01120/946-
53/2019.ált. 

5 
Honvédelmi Minisztérium Hatósági 
Főosztály 

szakhatósági 
állásfoglalás kikötés 

nélkül 
2019.09.05. 10950-2/2019/h 

6 

Budapest II. kerületi Polgármesteri 
Hivatal Épített Környezetért Felelős 
Igazgatóság 

Településrendezési Osztály  

szakhatósági 
állásfoglalás kikötés 

nélkül 
2019.09.12. XXIV/300-3/2019. 

7 

Budapest XI. kerületi Polgármesteri 
Hivatal 

Városgazdálkodási Igazgatóság 

Közlekedési Osztály  

szakhatósági 
állásfoglalás kikötés 

nélkül 
2019.10.07. XIV-1276-2/2019. 
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1. A földtani közeg és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A tevékenység 

végzése során be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, és fokozott figyelmet 

kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön; a felszín 

alatti víz, földtani közeg állapotában a tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín 

alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések 

méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben 

megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást. 

2. A földmunkák végzése során bekövetkező talaj, illetve talajvíz szennyezésről az  

FKI-KHO-t értesíteni kell, és a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján a szakszerű 

kárelhárítási munkákat késedelem nélkül meg kell kezdeni. Illetve a tevékenység során 

esetlegesen bekövetkező, környezetet érintő rendkívüli eseményt haladéktalanul jelenteni kell a 

vízügyi hatóságnak. A bejelentést 48 órán belül írásos formában is be kell nyújtani a vízügyi 

hatóságra, melyben ismertetni kell az esemény okát, a megtett intézkedéseket és azok 

eredményességét. 

3. Az építési tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény esetén annak 
felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról az építő köteles gondoskodni. 

4. Az építési munkák során felhasznált talaj, illetve töltőanyag talajmechanikai tulajdonságai mellett 
azok szennyezettségét is meg kell vizsgálni. Csak olyan anyagok használhatók fel, melyek a 
földtani közeget, a felszín alatti vizeket nem károsítják. 

5. A munkagépek rendszeres karbantartásáról arra alkalmas telephelyen – a környezetszennyezés 
elkerülése érdekében – kell gondoskodni. A területen a munkagépek javítása, karbantartása, 
valamint tisztítása tilos. 

6. A csapadékvíz a meglévő hálózatba csak az üzemeltető hozzájárulása alapján történhet. 
7. A forgalomba helyezési engedély kérelemhez csatolni kell a műszaki átadás-átvételi eljáráson 

felvett jegyzőkönyvet, valamint a csapadékvíz elvezetés megvalósítására vonatkozó felelős 
műszaki vezetői nyilatkozatot és a hálózat üzemeltetőjének nyilatkozatát a kivitelezés 
elfogadásáról. 

A csatolt, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 13. számú melléklet alapján megállapítottam, hogy kikötéseim 

maradéktalan betartása mellett a kivitelezés során a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 

21.) Korm. rendelet szerinti előírások érvényesíthetők, a felszíni- és felszín alatti vizek minősége, 

mennyisége, áramlási viszonyai, az árhullámok és a jég levonulása, valamint a földtani közeg 

vonatkozásában jelentős hatás nem várható. 

Felhívom a figyelmet, hogy a forgalomba helyezési engedélyezéshez az FKI-KHO csak a víziközmű-

kiváltásokra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély kiadását követően járul hozzá. 

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a vízügyi és a vízvédelmi 

hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. számú 

melléklet 4. sorszámban meghatározott 14.000 Ft, amely megfizetésre került. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §. (4) 

bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében 

támadható meg.” 

 
2. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség  

35110/3982-1/2019.ált. számú, 2019. 09.10-én kelt szakhatósági állásfoglalása: 

„A Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály Útügyi 
Osztály (1033 Budapest, Mozaik u. 5.) megkeresése, valamint az Optimum-Penta Ingatlanbefektetési 
Kft. (1013 Budapest, Döbrentei u. 2.) — mint Engedélykérő — meghatalmazása alapján a FÖMTERV 
Zrt. (1024 Budapest, Lövőház u. 37., továbbiakban: Ügyfél) - mint Tervező —2019. augusztus 16-án 
kelt, 31/14/2019.08.16. iktatószámú kérelme alapján a Budapest II. és XII. kerület, Buda Palota 
mellett tervezett, a Széll Kálmán tér és a Krisztina tér és Krisztina körút közötti műtárgy (gyalogos 
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átjáró) építési engedélyezése és kiviteli terv jóváhagyása ügyében építési engedély megadásához 

tűzvédelmi szempontból az alábbi 

f e l t é t e l e k k e l  j á r u l o k  h o z z á :  

1. A munkálatok során az érintett építményekhez vezető utakat (közlekedési- és felvonulási 
területeket) szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltógépjárművek nem 
rendszeres közlekedésére és működtetésére, valamint a közterületi tűzcsapokat állandóan 
hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem szabad. 

2. A munkálatok megkezdése előtt 15 nappal a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (1081 
Budapest, Dologház utca 1-3.), valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai 
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének (1035 Budapest, Vihar utca 3.) írásban jelezzék a munkák 
megkezdésének időpontját és várható időtartamát. 

3. Amennyiben a munkálatok meglévő, földalatti tűzcsapokat érintenek, azokat föld felettire kell 
cserélni. Az átépítéssel érintett, elbontásra kerülő tűcsapok pótlásáról gondoskodni kell. 

4. A munkálatok megkezdése előtt a munkaterületen a korábban létesült közművezetékeket fel kell 
mérni, azok elhelyezkedéséről meg kell bizonyosodni. 

5. A kivitelezés során a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályokban, illetve a tűzvédelmi 
dokumentációban, műszaki előírásokban szereplő tűzvédelmi előírásokat be kell tartani. A felelős 
műszaki vezetőnek - vagy annak hiányában a kivitelezőnek - az építőipari kivitelezési 
tevékenységek befejezését követően a tűzvédelmi előírások érvényesítéséről írásban kell 
nyilatkoznia, amelyet forgalomba helyezésig be kell nyújtani az elsőfokú tűzvédelmi szakhatóság 
részére. 

 6. A Buda Palotát és az átjáró kapcsolódó részét (így magát az átjárót) külön tűzszakaszként kell 
kialakítani. Az átjáró és az épület határán tűzgátló nyílászárót kell elhelyezni, amely legalább A2 

El₂ 30 tűzállósági teljesítményű legyen. 

7. A tűzszakaszhatáron lévő tűzgátló ajtót „ Tűzszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását 
biztosítani kell.“ felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű 
kivitelben. 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak az eljárást befejező 
döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 
3. Budapesti Rendőr- Főkapitányság 
 II. Kerületi Rendőrkapitányság  

Rendészeti Osztály 

01020/5043-1/2019.ált. számú, 2019.09.06-án kelt szakhatósági állásfoglalása: 

„Tájékoztatom, hogy a fenti hivatkozási számon érkezett Budapest II. és III. kerület, Buda Palota 
mellett tervezett, a Széll Kálmán tér és a Krisztina körút közötti műtárgy (gyalogos átjáró) 
építési engedélyezése ügyében hatóságom nem emel kifogást, az útépítés engedélyezéséhez 
kikötések nélkül járul hozzá.” 

 
4. Budapesti Rendőr- Főkapitányság 
 XII. Kerületi Rendőrkapitányság 

Rendészeti Osztály 

01120/946-53/2019. ált. számú, 2019.09.09-én kelt szakhatósági állásfoglalása: 

„A fenti ügyszámra hivatkozással tájékoztatom, hogy a BRFK XII. Kerületi Rendőrkapitányság, mint 
szakhatóság, hozzájárulását adja a - XII. kerület illetékességi területére eső szakasz vonatkozásában 
- Széll Kálmán tér és a Krisztina körút közötti gyalogos átjáró építési engedélyezése ügyében. 

 
5. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 

10950-2/2019/h Nyt. számú, 2019.09.05-én kelt szakhatósági állásfoglalása: 

„Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály (1300 
Budapest Pf. 91.) BP-03/40401311-2/2019. hivatkozási számon megküldött szakhatósági 
megkeresésére, Optimum-Penta Ingatlanbefektetési Kft. (1013 Budapest, Döbrentei utca 2.)  által 
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kérelmezett Budapest II. és XII. kerület, Buda Palota mellett tervezett, a Széll Kálmán tér és a 
Krisztina körút közötti műtárgy (gyalogos átjáró) építési engedélyezési eljárása tárgyában az alábbi 
szakhatósági állásfoglalást adom: 

A beruházás megvalósításához 

HOZZÁJÁRULOK 

Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező 
döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 
6. Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal 

Épített Környezetért Felelős Igazgatóság  
Településrendezési Osztály 
XXIV/300-3/2019. iktatószámú, 2019.09.12-én kelt szakhatósági állásfoglalása: 

„Az Optimum-Penta Ingatlanbefektetési Kft. (1013 Budapest, Döbrentei utca 2.) engedélykérő 
megbízásából eljáró FŐMTERV Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 37.) – mint Tervező – 2019. 
augusztus 16-án kelt, 31/14/2019.08.16. iktatószámú kérelmére a Budapest II. és XII. kerület, Buda 
Palota mellett tervezett, a Széll Kálmán tér és a Krisztina körút közötti műtárgy (gyalogos átjáró) 
építési engedélyezése és kiviteli tervének jóváhagyása ügyében indított eljárásában, 

 

a szakhatósági hozzájárulást megadom. 

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az ügy érdemében hozott 
határozat vagy annak hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat 
(fellebbezés) keretében támadható meg.” 

7. Budapest XI. kerületi Polgármesteri Hivatal 
Városgazdálkodási Igazgatóság 
Közlekedési Osztály 

XIV-1276-2/2019. iktatószámú, 2019.10.07-én kelt szakhatósági állásfoglalása: 

„Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata számára megküldött tárgyi megkeresésükre az 

útépítési szakhatósági engedélyezési eljáráshoz a  

hozzájárulást megadom. 

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az ügy érdemében hozott határozat vagy az 

eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.” 

 
Az alábbi táblázatban felsorolt közmű-üzemeltetők, közműszolgáltatók nyilatkozataiban foglalt 

előírásokat be kell tartani. 

Nyilatkozó szervezet Nyilatkozat száma 

UPC Magyarország Kft. 

E-közmű azonosító: 
295473390 

Budapest Közút Zrt 

ELMŰ Hálózati Kft. 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

Fővárosi Vízművek Zrt. 

Invitech ICT Services Kft. 

Invitel Távközlési Zrt. 

Magyar Telekom Nyrt. 
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Nemzeti Közművek Földgázhálózati Kft. 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 

Nokia Solutions and Networks Trafficom Kft. 

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 
BDK/1935/19.06.17. 
BDK/1732/19.05.29. 

 

Egyéb előírások: 

A határozat csak a véglegessé válását követően, a mellékelt nyilatkozatokban foglalt 

kikötésekkel, az alap határozat számával záradékolt engedélyezési tervvel, a munkavégzéshez 

szükséges közútkezelői, műtárgykezelői szakhatósági hozzájárulásokban és a közmű-, illetve az 

egyéb szolgáltatók nyilatkozataiban foglaltakkal együtt érvényes. 

Engedélyes köteles a kivitelezés megkezdésének időpontját a BFKH III. KH Útügyi Osztálynak 

bejelenteni, valamint a munka ütemezését egyeztetni az érintett tulajdonossal, kezelővel, 

üzemeltetővel. 

A kivitelezés megkezdése előtt az érintett kezelőkkel, közmű üzemeltetőkkel ismételten egyeztetni 

szükséges, és előírásaikat be kell tartani. 

Engedélyem idegen területek igénybevételére nem jogosít, és az Engedélyest nem mentesíti az egyéb, 

más jogszabályok által előírt szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzési, illetve 

adatszolgáltatási kötelezettsége alól, és az építkezéssel kapcsolatban támasztható polgári jogi igényt 

nem dönti el. 

A környező ingatlanok közúti- és gyalogos megközelítési lehetőségét az építés teljes időtartama alatt 

folyamatosan, majd azt követően is biztosítani kell. 

Az Engedélyes személyében beállott változást fenti számra hivatkozással Engedélyes köteles 

bejelenteni a BFKH III. KH Útügyi Osztálynak. Az engedélyben foglalt jogok és kötelezettségek az 

Engedélyest vagy jogutódját illetik meg. 

Engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az építési területről sár, iszap az egyéb burkolt 

felületre ne kerülhessen. Amennyiben sárfelhordás történik köteles annak azonnali eltávolításáról 

és a soron kívüli letisztításról gondoskodni. 

Amennyiben az engedélyezett tervek módosítása szükséges, Engedélyes köteles a módosított terveket 

3 példányban, a módosítás okát is részletező műszaki leírással és a megfelelő hozzájárulásokkal együtt, 

a módosított tervek szerint végrehajtandó munkálatok megkezdése előtt engedélyezésre a BFKH III. KH 

Útügyi Osztályra megküldeni. 

Az engedély esetleges átruházásához, szükségszerű meghosszabbításához a BFKH III. KH Útügyi 

Osztálytól engedélyt kell kérni. A tervmódosítás, engedély-átruházás és az érvényességi idő 

meghosszabbítása díjköteles. 

Amennyiben az építési tevékenységhez műszaki ellenőrt kell megbízni, akkor a kivitelezés 

megkezdésekor a megbízott építési műszaki ellenőr személyét a BFKH III. KH Útügyi Osztálynak be kell 

jelenteni. A kivitelezési munkák során építési naplót kell vezetni. 

Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy a forgalomba helyezéshez hatósági engedély szükséges, 

melyet a forgalomba helyezés tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal Engedélyes köteles 

BFKH III. KH Útügyi Osztálytól megkérni. 
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A kérelemhez csatolni kell 1-1 példányban – de legkésőbb a kérelem alapján összehívott helyszíni 

szemlén kell átadni a következő dokumentumokat:  

1. A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásról készült jegyzőkönyvet és annak mellékleteit, 

2. az elkészült létesítmény tényleges állapotát rögzítő megvalósulási tervdokumentációt, 

3. a megvilágítás megfelelőségének igazolását,  

4. az építtető nyilatkozatát arról, hogy az útépítési engedélynek megfelelően valósult meg 

5. a kivitelező felelős műszaki vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy a létesítmény a jóváhagyott 

engedélyezési tervnek megfelelően valósult meg 

6. a megépült közlekedési létesítmények kezelésbe történő átvételéről szóló közút- és 

forgalomtechnikai kezelői nyilatkozatokat. 

Felhívom Engedélyes figyelmét, hogy a hatósági döntésben megállapított kötelezettség önhibából 

történő megszegése esetén eljárási bírság szabható ki, amelynek legmagasabb összege természetes 

személy esetén 500.000.-Ft, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 1.000.000.- Ft. 

Felhívom az Engedélyes figyelmét továbbá arra, hogy a közlekedési hatóság az engedély nélküli vagy 

az engedélytől eltérő útépítés, útmegszüntetés, elbontás esetén, illetve az engedély nélküli forgalomba 

helyezés esetén az építtetőt határozattal bírság megfizetésére kötelezheti. A bírság mértéke: 

a) az engedély nélküli útépítés esetén az útügyi hatósági eljárásért fizetendő díj tízszereséig, 

engedélytől eltérő építés esetén ötszöröséig, 

b) az engedély nélküli forgalomba helyezés esetén a forgalomba helyezés eljárási díj ötszöröséig 

terjedhet. 

A bírság ismételten kiszabható. 

Ezen határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül Budapest Főváros 

Kormányhivatalának (1138 Budapest, Váci út 188.) címzett, de a BFKH III. KH Útügyi Osztályhoz 

benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezési eljárás díjköteles. 

A fellebbezési díj összege az eljárási díj 50%-a, azaz 172.400,- Ft, melyet az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett MNB 10032000-00290713-38100004 

számú számlára kell befizetni, vagy átutalni. A feladóvevény másolatát, vagy az átutalás 

megtörténtének igazolását a fellebbezéshez csatolni kell. 

Amennyiben a határozat közlésétől számított 15 napon belül fellebbezés nem történik, a határozat 

véglegessé és végrehajthatóvá válik. Erről az Engedélyest a véglegessé vált és záradékolt 

tervdokumentáció, valamint a végleges határozat 1 pld-ának megküldésével értesítem. 

INDOKOLÁS 

Az Engedélykérő nevében eljáró Tervező kérelmére a BFKH III. KH Útügyi Osztályon a tárgyi műtárgy 

építésének engedélyezése ügyében eljárás indult. 

A kérelmet és mellékleteit megvizsgálva megállapítottam, hogy a kérelem a Budapest II. és XII. kerület, 
Buda Palota mellett tervezett, a Széll Kálmán tér és a Krisztina körút közötti gyalogos átjáró építési 
engedélyezésére és kiviteli terv jóváhagyására vonatkozik. 
Az Optimum-Penta Ingatlanbefektetési Kft. megbízása alapján a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 
Budapest, Lövőház utca 37.) elkészítette a Budapest II. és XII. kerület, Buda Palota mellett tervezett, a 
Széll Kálmán tér és a Krisztina körút közötti gyalogos átjáró építés tervét 

Budapest II. és XII. kerület határán, a Buda Palota felújításához kapcsolódóan tervezett gyalogos átjáró 
műtárgy az épület alsó szintjének elérése mellett, közvetlen gyalogos kapcsolatot biztosít a Széll Kálmán 
tér és a Krisztina körút között. A Sándy Gyula köz (korábban:Csaba utca) átépítésénél a jelenlegi 
gyalogos funkciók is megmaradnak. A műtárgy hídszerkezetén kívüli részeken támfalakkal határolt átjáró 
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épül, amely a Buda Palota megközelíthetőségét és a gyalogos kapcsolatokat biztosítja. A tervezett 
műtárgy csapadékvíz elvezetése és közvilágítása külön szakági tervek alapján kerül kialakításra. 
 

A benyújtott kérelem átvizsgálását követően hirdetményi úton értesítettem az érintetteket az eljárás 

megindulásáról, 2019. augusztus 30-án kelt, BP-03/40401311-2/2019. ügyiratszámú végzésben 

felkértem az érintett szakhatóságokat állásfoglalásuk kiadására, valamint 2019. augusztus 23-án, BP-

03/40401311-4/2019. ügyiratszámon, 2019. október 10-i határnappal függő hatályú határozatot hoztam.  

Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet 1. számú melléklete szerinti 

344.800,- Ft útügyi hatósági díj befizetése 2019. szeptember 11-én megtörtént. 

A tervdokumentációt átvizsgálva előírásokat tettem. Az előírásokban a jogszabályokra és azok 

betartására, illetve a tervben szereplő ellentmondásokra és hiányosságokra hívtam fel a figyelmet, 

melyek pótlásának, javításának kötelezettségét előírtam. 

A helyszín, a forgalom folyamatos fenntartása és egyéb körülmények, egyedi építéstechnológiai 

megoldásokat igényeltek a tervezőktől. A pontos technológiai kivitelezés elengedhetetlen feltétele a 

műtárgy megépíthetőségének. Ezért írtam elő a rendelkező részben a kivitelező írásos nyilatkozata 

benyújtási kötelezettségét. 

A műtárgy kiviteli terveire a jóváhagyást azért nem adtam meg, mert a műtárgy kiviteli tervdokumentáció 

jóváhagyási eljárását a 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 9. pont 16.§ szabályozza A 16. § (4) pontja 

előírja, hogy „A jóváhagyási eljárásban a hatóság azt vizsgálja, hogy a kiviteli tervdokumentáció az 

engedélyezési tervdokumentációnak megfelel-e.” 

Jelen esetben az építési engedélyt előírásokkal adtam meg, így a kiviteli tervdokumentáció jelenlegi 

formájában nem felel meg a kiviteli terv jóváhagyására. 

Fentiek alapján a kiviteli terveket nem hagytam jóvá, a rendelkező részben előírtam annak ismételt 

javított tartalommal történő benyújtását. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból tett megállapítás indokolása: 

A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 1. melléklet, 2. 

táblázat 5. pontjára hivatkozva, a természetvédelmi és környezetvédelmi szakkérdések vizsgálata 

alapján Budapest II. és XII. kerület, Buda Palota mellett tervezett - Széll Kálmán tér és a Krisztina körút 

közötti - műtárgy (Csaba utcai átjáró, gyalogos és közforgalmú híd) útépítési engedélyéhez 

előírásokkal járulok hozzá 

 

Vizsgált szakkérdések: 

 

A természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a 

tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfeleltetés kérdése. 

 

A beruházás által érintett, Budapest II. és XII. kerületén lévő ingatlanok egyedi jogszabály által kihirdetett 

országos jelentőségű védett tervezett természeti területet és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 

törvény 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett területet nem érintenek. A beruházás területe az 

európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. 

rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 

földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat 

területének nem része.  

 

Az érintett ingatlanok a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM 

rendelet alapján nem minősülnek barlang felszíni védőövezetnek, az ingatlanok környezetében ismert 
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barlangjárat nem található, a Budapest II. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 2/2007. 

(I. 18.) rendelet 1. számú függelékében szereplő barlangvédelmi zónákat nem érintik. 

 

A létesítmény zajkibocsátása, illetve a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem követelményeinek 

való megfeleltetés kérdése. 

 

Az építési tevékenységből származó környezeti zaj a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján nem tartozik a Járási 

Hivatal hatáskörébe. Megállapítottam továbbá, hogy a létesítmény forgalomba helyezésével zajterhelés 

növekedés nem várható.  

 

Az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegőtisztaság-védelmi követelményeknek, 

valamint a levegő minőségére vonatkozó előírásoknak való megfeleltetés kérdése. 

 

A kivitelezés során átmeneti levegőterheléssel kell számolni, amely a háttérszennyezést nem változtatja 

meg jelentősen. Levegőtisztaság-védelmi szempontból a diffúz levegőterhelés 

megelőzésére/mérséklésére vonatkozó kikötéseimet a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 26. § (2) és 28. § (2) bekezdése figyelembevételével adtam meg. 

 

Az építési tevékenység során keletkező építési és bontási hulladékok kezelése, valamint a 

hulladékok felhasználása, esetleges hasznosítása, a hulladékgazdálkodási követelményeknek 

való megfeleltetés kérdése. 

 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet  

[a továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet] 13. § (3) bekezdésének j) pontja alapján, a felelős 

műszaki vezetőnek az építmény forgalomba helyezési engedélyezéséhez a 14. § szerinti tartalmú 

nyilatkozatot kell tennie.  

A felelős műszaki vezetőnek a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés n) pontja alapján 

értesítenie kell a Járási Hivatalt arról, hogy az építési munkaterületen keletkezett építési és bontási 

hulladék mennyisége eléri a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendelet 1. sz. mellékletében előírt mennyiségi 

küszöbértéket. 

 

Amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően az építkezés során keletkezett 

hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendelet 1. sz. 

mellékletében előírt mennyiségi küszöbértéket, a felelős műszaki vezető forgalomba helyezési 

engedélyezéshez megtett nyilatkozatának erre is ki kell térnie. 

 

A 45/2004. (VII.26.) BM–KvVM rendelet 10. § (3) bekezdése értelmében az építtető köteles a bontási 

hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolását a területileg illetékes 

környezetvédelmi hatóságnak be kell nyújtani, a küszöbérték feletti hulladék mennyiség esetén.  

 

A 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. melléklet, 2. táblázat 5.2. pontja értelmében a tervezett helyi 

közút építése kapcsán vizsgálni kell, hogy a tevékenység alapján jelentős környezeti hatások 

feltételezhetők-e. 

 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2/A. § (1) bekezdése értelmében kormányrendeletben 

meghatározott esetekben a 3. számú melléklet szerinti olyan tevékenység esetén, amely nem éri el a 3. 

számú mellékletben meghatározott küszöbértéket, vagy a 3. számú mellékletben a tevékenységre 

megállapított feltétel nem teljesül, előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nélkül - a 13. számú melléklet 

szerint megadott adatok és az 5. mellékletben meghatározott szempontok figyelembevételével -, a (2)-

(6) bekezdésben foglaltak szerint kell megvizsgálni a feltételezett környezeti hatások jelentőségét, 

továbbá döntést hozni a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről és az annak során vizsgálandó 

kérdésekről. 
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A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2/A. § (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja szerint, a 13. 

számú melléklet szerinti adatlap alapján történik annak vizsgálata, hogy a tervezett létesítmény kapcsán 

jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e. 

 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2/A. § (4) bekezdése értelmében, ha az ügyben érdemi döntésre 

jogosult hatóságként nem a vízvédelmi hatóság jár el, az ügyben érdemi döntésre jogosult, 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság az eljárás felfüggesztésének 

(azaz környezeti hatásvizsgálat lefolytatása szükségességének) tárgyában való döntés meghozatalát 

megelőzően a felszíni és a felszín alatti vizekre gyakorolt hatásokra kiterjedően a vízvédelmi hatóság 

véleményét kikéri.  

 

Fentiek alapján a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 

(1081 Budapest, Dologház u. 1., a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) megkeresésre került.  

 

A Vízügyi Hatóság 35100/13255-6/2019. ált. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában az 

alábbiak kerültek megállapításra:  

 

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 

védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet] 

szerint érvényes és végleges határozattal kijelölt vízbázist nem érint. 

 

Tárgyi létesítmény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 12. a) pontja 

alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó 

vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi 

mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) 

Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott parti sávot nem érint. 

 

A Vízügyi Hatóság a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 13. sz. adatlap alapján megállapította, hogy a 

35100/13255-6/2019. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában foglalt kikötések maradéktalan 

betartása mellett a kivitelezés során a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. 

rendelet szerinti előírások érvényesíthetők, a felszíni- és felszín alatti vizek mennyisége, minősége 

és áramlási viszonyai, az árhullámok és a jég levonulása, valamint a földtani közeg 

vonatkozásában jelentős hatás nem várható. 

 

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a tervezett létesítmény építése következtében 

környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint felszíni és felszín alatti vízvédelmi szempontból 

jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők, a vonatkozó jogszabályi előírások, valamint a 

kikötések betartásával tárgyi létesítmény környezetvédelmi, valamint táj- és természetvédelmi érdeket 

nem sért. 

 

Az örökségvédelmi szempontból tett kikötések indokolása: 

A beruházással érintett terület a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a 

továbbiakban Kötv.) 7. § 35. pontja alapján, a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes 

Államtitkárság Hatósági Nyilvántartásában 69999-es azonosító számon szereplő régészeti 

lelőhely. 

A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról 

szóló 2015. évi VIII. törvény 24 §., A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 7/2015. (III.31.) számú MVM Utasítás 24. § (2) bekezdésében foglaltak és A 

közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
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382/2016 (XII.2.)  Kormány rendelet 1. melléklet 2. táblázat 6. pontja alapján a BFKH I. ker. Hivatala, 

útügyi engedélyezési eljárásban szakkérdésre ad választ.  

A Kötv. 19. § (1) A földmunkával járó beavatkozásokkal, fejlesztésekkel, beruházásokkal, beleértve az 

ásványi vagyon kitermelését is (a továbbiakban együtt: beruházások), a nyilvántartott régészeti 

lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. 

A Kötv. 22. § (1) bekezdés értelmében a nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos 

földmunkával érintett részén megelőző feltárást kell végezni.  

A Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pontja értelmében, a megelőző feltárás keretében, régészeti megfigyelést 

kell előírni, ha a tervezett tevékenység nem, vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti 

lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit, továbbá, ha a régészeti örökség elemeinek előfordulása 

szórványos, vagy ha a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökségi 

elemek jelentkezési szintjét, a régészeti lelőhely korábbi bolygatása esetén, illetve ha a beruházás 

műszaki jellege miatt a régészeti feladatellátás más módon nem végezhető el.  

A földmunkák közben végzendő régészeti megfigyelés (Kötv. 7. § 36. pont) célja a beruházás 

földmunkájának régész által a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a 

régészeti bontómunka elvégzése és dokumentálása.  

A Korm. r. 35. § szerint, 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 régészeti bontómunka megkezdését BFKH I. Kerületi Hivatalának be kell 

jelenteni.  

A Kötv. 22. § (4) bekezdése szerint hatóság a régészeti feladatokat a lelőhely különböző részei 

vonatkozásában eltérően is meghatározhatja.  

A régészeti szakfeladatok elvégzésére jogosult intézmény a Kötv. 22. § (5) értelmében Budapesten, a 

Budapesti Történeti Múzeum. 

A beruházó költségviselését a Kötv. 19. § (3)-(4) bekezdése írja elő. A régészeti szakfeladatokra a Kötv.  

22. § (10) bekezdése szerint a feltárásra jogosult intézménynek és a beruházónak szerződést kell kötnie. 

A szerződés tartalmazza a feltárás módját, időtartamát, a feltárásra jogosult intézmény által végzendő 

régészeti feladatellátás költségét, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb szakmai feltételeket.  

A Kötv. 22. § (9) bekezdése értelmében a megelőző feltárás költségei magukba foglalják a régészeti 

feltárás terepi munkavégzésén túl - beleértve a feltárás munkafeltételei biztosítását is - a jogszabályban 

meghatározott tartalmú dokumentálás és az elsődleges leletfeldolgozás költségeit. A feltárást végző 

intézmény köteles a tényleges felhasználásról jogszabályban meghatározott módon elszámolni. 

Korm. r. 88. § (4) bekezdés szerint a védetté vagy ideiglenesen védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet 

érintő szakhatósági eljárásokban vagy örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során a hatóság az e §-

ban, valamint a 89. §-ban meghatározott szempontokon túl tekintetbe veszi, hogy a tervezett 

beavatkozás összhangban áll-e a védetté nyilvánítás céljával, ezen belül biztosítható-e - a fenntartható 

használat elvét is figyelembe véve - a lelőhely hosszú távú megőrzése, valamint jövőbeni kutathatósága. 

Korm. r. 88. § (6) bekezdés szerint a hatóság szakhatósági állásfoglalása során vagy örökségvédelmi 

szakkérdés vizsgálata alapján az 21. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően rendelkezhet, ha a 

földmunkával járó beruházás örökségvédelmi vagy természetvédelmi célból, belterületen valósul meg, 

vagy más meglévő építmény vagy műtárgy karbantartására irányul. 

Hatáskörömet a Korm. r. 3. § a) pontja, illetékességemet a Korm. r. 1. sz. melléklet 21. sora határozza 

meg. 
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A bányahatósági szempontból tett megállapítás indokolása: 

A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. mellékelt 2. táblázat 4. pontja alapján jelen műtárgyépítési 

engedélyezési eljárás során bányászati szakkérdés vizsgálata nem volt indokolt. 

A Bányafelügyelet illetékességi területéről a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. 

(VI. 28.) Korm.rendelet 1. sz. melléklete rendelkezik. 

Az érintett szakhatóságok állásfoglalásának indokolása: A közlekedési igazgatási feladatokkal 

összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. 

mellékelt 2. táblázat 4. pontja alapján jelen útépítési engedélyezési eljárás során bányászati szakkérdés 

vizsgálata nem volt indokolt. 

 

1. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 
35100/13255-6/2019.ált és 35100/11948/2019.ált számú, 2019.09.19-én kelt szakhatósági 
eljárásának indokolása: 

„Kérelmező hatóság az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. 

rendelet] 1. számú melléklet 10 táblázat alapján szakhatósági állásfoglalást kért az FKI-KHO-tól.  

A rendelkezésemre álló dokumentumok alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.  

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 

védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 123/1997. (VII. 18.) Korm. 

rendelet] szerint érvényes és végleges határozattal kijelölt vízbázist nem érint. 

Tárgyi létesítmény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 1. számú 

melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder, a parti 

sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, 

valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára 

vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott 

parti sávot nem érint. 

A szükségessé váló víziközmű-kiváltások a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996.  

(V. 22.) Korm. rendelet] hatálya alá tartoznak, megvalósításul a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 

LVII. törvény (a továbbiakban:Vgtv.) 28/A. § (1) bekezdése alapján vízjogi létesítési engedély 

köteles. 

A vízjogi engedélyezési eljárás az FKI-KHO-n 35100/13237/2019.ált. számon folyamatban van. 

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 

tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) 

Korm. rendelet, a 219/2004. (VII.21.) Kormány rendelet, a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletet, a 

vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a 

továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet], a Vgtv., valamint a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény figyelembe vételével történt. 

Jelen döntés az Ákr. 55. § -án alapul. Hatáskörömet az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. 

melléklet 10. táblázata állapítja meg. 

Az Ákr. 55. §. (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni 

jogorvoslat keretében támadható meg.  
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Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi 

igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) 

bekezdés 2 pontja, valamint illetékességét 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 

2. pontja szabályozza.”  

 

2. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség  

35110/3982-1/2019.ált. számú, 2019. 09.10-én kelt szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

„Az Ügyfél kérelme alapján a Budapest II. és XII. kerület. Buda Palota mellett tervezett, a Széll 
Kálmán tér és a Krisztina tér és Krisztina körút közötti műtárgy (gyalogos átjáró) építési 
engedélyezése és kiviteli terv jóváhagyása ügyében a Budapest Főváros Kormányhivatala Ill. Kerületi 
Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály litügyi Osztály (1033 Budapest, Mozaik u. 5.), mint 
engedélyező hatóság megkereste a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai 
Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, mint első fokú tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági 
állásfoglalás kiadása céljából. 

A szakhatósági eljárás során a kérelemmel érintett építészeti tervdokumentáció és a kapcsolódó 
szakági leírások áttanulmányozását követőn az építési engedély kiakadásához, tűzvédelmi 
szempontból a fenti feltételekkel hozzájárultam. 

A feltételeket az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján állapítottam meg: 

ad/1. Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: 
OTSZ) 193. § (2) bekezdése szerint. 

ad/2. A tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 
(tűzvédelmi törvény) 6. § (2) bekezdése értelmében: „Azokat a változásokat, amelyek a 
településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásolhatják, a kezdeményező vagy az 
elhárításért felelős szerv haladéktalanul köteles az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó 
hivatásos tűzoltóságnak vagy önkormányzati tűzoltóságnak, illetve az érintett létesítményi 
tűzoltóságnak szóban azonnal és Írásban is bejelenteni. 

ad/3. Az OTSZ 75. § (2) bekezdése alapján. 

ad/4. A közművezetékek esetleges átvágásból származó (kár)események elkerülése miatt. 

ad/5. A tűzvédelmi törvény 21. § (5) bekezdése értelmében: „A felelős műszaki vezető - annak 
hiányában a kivitelező - köteles a jogerős építési engedélyben, a tűzvédelmi dokumentációban 
és a műszaki előírásokban szereplő tűzvédelmi követelményeket a kivitelezés során 
megtartani, megvalósítani, a tervezési hiányosságok megszüntetését a tervezőnél és a 
beruházónál kezdeményezni.” illetve (6) bekezdése: „A felelős műszaki vezetőnek - annak 
hiányában a kivitelezőnek - az építőipari kivitelezési tevékenységek befejezését követően az 
(5) bekezdésben foglaltak érvényesítéséről írásban kell nyilatkoznia.“ alapján. Döntésem a fenti 
jogszabályi rendelkezések alapján hoztam. 

ad/6. Az OTSZ 115. § (6) bekezdés értelmében. 

A Buda Palota alsó szintje ás az átjáró határán tűzgátló nyílászárót kell elhelyezni, amely legalább A2 

El₂ 30 tűzállósági teljesítményű legyen. 

ad/7. Az OTSZ 151. § (2) bekezdése értemében. 

A feliratot, vagy tartós jelölést a nyílászáró mindkét oldalán el kell helyezni jól látható módon. 

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
(továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló 
kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 
1. melléklet 4. táblázat 16. sora, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi 
területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete 
határozza meg. 

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.” 
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3. Budapesti Rendőr- Főkapitányság 
 II. Kerületi Rendőrkapitányság  

Rendészeti Osztály 
 01020/5043-1/2019.ált. számú, 2019.09.06-án kelt szakhatósági állásfoglalásához nem fűzött 
indokolást. 

 
4. Budapesti Rendőr- Főkapitányság 

 XII. Kerületi Rendőrkapitányság  
Rendészeti Osztály 
 01120/946-53/2019. ált. számú, 2019.09.09-én kelt szakhatósági állásfoglalásához nem fűzött 
indokolást. 

 
5. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 

10950-2/2019/h Nyt. számú, 2019.09.05-én kelt szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

„Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály BP-
03/40401311-2/2019. hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött Budapest II. és XII. 
kerület, Buda Palota mellett tervezett, a Széll Kálmán tér és a Krisztina körút közötti műtárgy 
(gyalogos átjáró) építési engedélyezési eljárása tárgyában. 

A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi beruházás a katonai 
szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar Honvédség nemzeti ás szövetségi védelmi 
feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 1. § (1), 21. § (1) d), 36. § (1) a), c)-e), 80. 
§ 16. pontján alapszik. 

A szakhatóság hatáskörét ás illetékességét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 
eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. 
Közlekedési ügyek táblázat 16 pontja, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat kizárására 
vonatkozó előírást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) 
bekezdése tartalmazza.” 

 
6. Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal 

Épített Környezetért Felelős Igazgatóság  
Településrendezési Osztály 
XXIV/300-3/2019. iktatószámú, 2019.09.12-én kelt szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 
 
„Optimum-Penta Ingatlanbefektetési Kft. (1013 Budapest, Döbrentei utca 2.) engedélykérő 
megbízásából eljáró FOMTERV Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 37.) — mint Tervező — 
kérelmére, Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály 
Útügyi Osztályán 2019. augusztus 17. napján a BP-03/40401311/2019 ügyiratszámon eljárás indult, 
Budapest II. és XII. kerület, Buda Palota mellett tervezett, a Széll Kálmán tér és a Krisztina körút 
közötti műtárgy (gyalogos átjáró) építési engedélyezési és kiviteli tervének jóváhagyása ügyében. 

A kérelemhez benyújtásra került dokumentáció, amely tartalmazza Széll Kálmán tér és a Krisztina 
körút közötti szintbeni átjáró kialakításának kiviteli tervdokumentációját. 

Tárgyi területre vonatkozó hatályos helyi előírásokat a Budapest II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-
testületének Bp., II. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 2/2007.(I.18.) rendelete 
(KVSZ) tartalmazza. 

A mellékelt tervdokumentációt áttanulmányoztam, és megállapítottam, hogy a hatályos KVSZ 
előírásokkal nem ellentétes, azoknak megfelel. 

Szakhatósági hozzájárulásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésének előírásain alapul 

Az önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése, 112. §-a, 116. § (1) és (3) bekezdése; a 
közigazgatási pert pedig az Ákr. 114. § (1) bekezdése zárja ki. Szakhatósági állásfoglalásomat az 
Aki. 55. § (2) bekezdésében előírt határidőn belül adtam ki. 
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Hatáskörömet és illetékességemet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. Közlekedési 
ügyek 25. pontja, az Ákr. 16. § (1) bekezdése, továbbá az építésügyi és az építésfelügyeleti 
hatóságok kijelöléséről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § biztosítja.” 

 
7. Budapest XI. kerületi Polgármesteri Hivatal 

Városgazdálkodási Igazgatóság 
Közlekedési Osztály 

XIV-1276-2/2019. iktatószámú, 2019.10.07-én kelt szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

„Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály Útügyi 
Osztálya BP-03/40401311-2/2019. számú végzésével szakhatóságként kereste meg hivatalunkat a „  
Budapest II. és XII. kerület, Buda Palota mellett tervezett, a Széll Kálmán tér és a Krisztina körút 
közötti műtárgy (gyalogos átjáró) építés” engedélyezési eljárása ügyében. 

Budapest Főváros Kormányhivatala Állami Főépítészi Iroda tárgyi ügyben Budapest Főváros XII. 

kerület jegyzőjét, mint szakhatóságot kizárta, és 2019. szeptember 26-i BP/1002/00222-2/2019. 

számú végzésével szakhatóságként Budapest XI.kerület Újbuda Önkormányzat Jegyzőjét jelölte ki. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdése 

6. pontja értelmében, a fővárosban a kerületi önkormányzatok állapítják meg a kerületek területére 

vonatkozó kerületi építési szabályzatokat, így a fővárosi önkormányzat által megállapított hatályos 

településrendezési eszközök - kivéve a Duna-parti Építési Szabályzat és a Városligeti Építési 

Szabályzat - nem tartalmaznak helyi építésügyi követelményeket. 

Mivel a helyi településrendezési eszközökkel való összhang megállapításához szükséges adatokkal 

és információkkal a létesítés helye szerinti fővárosi kerületi jegyző rendelkezik, és ezek hiányában 

megalapozott szakhatósági állásfoglalás nem adható, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016.évi CL. törvény (továbbiakban ÁKr.) 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján figyelembe vettük 

Budapest Főváros XII. kerületi jegyzőjének XIII-413/3/2019. sz. nyilatkozatát. 

A XII. kerületi főépítész nyilatkozata alapján a tervezett építési tevékenység megfelel a hatályban 

lévő Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005. 

(VIII. 10.) Önkormányzati rendeletében foglaltaknak. 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

Jelen előzetes szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok 

alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet  1.§. alapján a 1. 

mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban a 10. táblázat 25. sorban 

meghatározott szakkérdés tekintetében a BP/1002/00222-2/2019.  ügyiratszámú kijelölés alapján 

adtam ki. 

Az önálló fellebbezés lehetőségét az ÁKr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki. 

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 81. § (1) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást” 

 

A kikötéseket nem tartalmazó, hozzájáruló nyilatkozatok az iratanyag részét képezik, nem kerülnek 

csatolásra. 

A döntés meghozatalának kihirdetése a BFKH III. KH Útügyi Osztály hirdetőtábláján, valamint a 

www.kormanyhivatal.hu internetes oldalán való megjelentetéssel történik. 

A BFKH III. KH Útügyi Osztály a döntését a jogszabályban előírt határidőn belül hozta meg. 

A műtárgy tervezett kialakítása - a rendelkező részben előírt kikötések betartása mellett - a 

vonatkozó műszaki előírásoknak megfelel. 
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A fentiek alapján a rendelkező részben tett kikötésekkel a tárgyi munkákra a műtárgy-építési 

engedélyt kikötésekkel megadtam, a kiviteli tervet azonban nem hagytam jóvá. 

Jelen határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: 

Ákr.), a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) 29. § (7) bekezdése, a 

közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

382/2016. (XII.2.) Kormányrendeletben foglalt felhatalmazás, valamint az utak építésének, forgalomba 

helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet) előírásai alapján adtam ki.  

Az építési tevékenységhez műszaki ellenőr megbízásának kötelezettségét az építőipari kivitelezési 

tevékenység végzéséről szóló 191/2009. Korm. rendelet 16. § (1) bek. írja elő. 

Az elkészült közlekedési létesítmények forgalomba helyezési eljárás kérelmének szükséges tartalmi 

előírását a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 18. §-a tartalmazza.  

A hatósági döntésben megállapított kötelezettség önhibából történő megszegése esetén eljárási bírság 

kiszabásának lehetőségét az Ákr. 77. § (1) bekezdése, annak legmagasabb összegét a 77. § (2) 

bekezdése írja elő. 

Az engedély nélküli vagy az engedélytől eltérő útépítés, útmegszüntetés, elbontás esetén, illetve az 

engedély nélküli forgalomba helyezés esetén bírság megfizetésére kötelezés lehetőségét a Kkt. 29/A. § 

(1) bekezdése, a bírság mértékét a (2) bekezdés, a bírság kiszabásának ismételhetőségét a (3) 

bekezdés írja elő. 

A fellebbezés lehetősége az Ákr. 112. §-a, 116. § (1) bekezdése, 118. §-a, valamint a közlekedési 

igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 

2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján biztosított. A fellebbezési eljárás díjkötelességét és a díj 

mértékét a hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet írja elő.  

 

Budapest, Dátum az elektronikus aláírás szerint. 

Simon Józsefné hivatalvezető megbízásából 

 

  Balassa Bálint 
 osztályvezető 
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Kapják: 
 

1.  Optimum-Penta Ingatlanbefektetési Kft. 1013 Budapest Döbrentei utca 2. 

2.  FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. 1024 Budapest 
Lövőház u. 37.  

(KRID: 13842217) 

3.  Budapest Főváros Önkormányzata (Tulajdonos) 1052 Budapest 
Városház u. 9-11. 

(KRID: 657133359) 

4.  
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 
(Tulajdonos) 

1024 Budapest 
Mechwart liget 1. 

(KRID: 731126931) 

5.  
Budapest Főváros XII. ker. Hegyvidéki 
Önkormányzat (Tulajdonos) 

1126 Budapest 
Böszörményi út 23-25. 
(KRID: 441436311) 

6.  
Budapest Közút Zrt. Út, híd, műtárgy igazgatóság 
Híd, műtárgy osztály (Műtárgykezelő) 

1115 Budapest 
Bánk bán utca 8-12. 

(KRID: 23501894) 

7.  
Budapest Közút Zrt. Út, híd, műtárgy igazgatóság 
Közútkezelői osztály (Közútkezelő) 

1115 Budapest 
Bánk bán utca 8-12. 

(KRID: 23501894) 

8.  
Budapest Főváros II. kerület  

Polgármesteri Hivatala (Közútkezelő) 
1024 Budapest 

Mechwart liget 1. 

(KRID: 603162763) 

9.  
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki 
Polgármesteri Hivatal (Közútkezelő) 

1126 Budapest 
Böszörményi út 23-25. 

(KRID:  205048928 ) 

10.  
Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai 
Igazgatóság 

1115 Budapest 
Bánk bán utca 8-12. 

(KRID: 23501894) 

11.  BKV Zrt.   (KRID: 12154481) 

12.  
BFKH I. kerületi Hivatala Építési és 
Örökségvédelmi Osztály 

1536 Budapest 
Pf.: 256. 

(KRID: 422018738) 

13.  FKI Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály  1443 Budapest 
Pf.: 154.  

(KRID: 313504758) 

14.  
FKI Észak- budai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség 

1300 Budapest 
Pf.: 168. 

(KRID: 415591158) 

15.  
BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság 
Rendészeti Osztály 

1024 Budapest 
Rómer Flóris u. 6-8. 

KÉR 

16.  
BRFK XII. kerületi Rendőrkapitányság 
Rendészeti Osztály 

1122 Budapest 
Maros u. 3-5. 

KÉR 

17.  Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 1555 Budapest 
Pf.: 70.  

(KRID: 210267399) 

18.  
Budapest Főváros II. kerület Önkormányzat 
Jegyzője 

1024 Budapest 
Mechwart liget 1. 

(KRID: 603162763) 

19.  
Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat 
Jegyzője 

1113 Budapest 
Bocskai út 39-41. 

(KRID: 751124183 ) 

20.  Irattár    
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