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Bevásárlóközpont a szomszédom 
 
  
Érte vagy róla szólnak a döntések? Ezt a kérdést tették fel magukban azok a 
társasház-tulajdonosok, akiknek kertszomszédságában, zöldövezetben fák he-
lyett bevásárlóközpont nő ki a földből. A kétségbeesett lakók a Levegő Munka-
csoport Környezeti Tanácsadó Irodájához fordultak. 
 
A költözés előtt állók lakásvásárlásuk előtt felmérik, milyenek a közlekedési le-
hetőségek, el tudják-e intézni a közelben mindennapos bevásárlásaikat, egyéb 
ügyeiket, van-e zöldterület a közelben, és egyre inkább figyelembe veszik azt 
is, hogy mit látnak az ablakukon kitekintve. 
 
Tanácsadó irodánkhoz a napokban egy olyan lakos fordult, akinél ez utóbbi is 
szempont volt, mielőtt megvásárolta pár évvel ezelőtt társasházi lakását 
Rákoskerten. A többi lakóval együtt arra számított, hogy új lakásában megta-
lálja azt a nyugalmat, amit egy kertvárosi környezettől várt. 
 
Évekig úgy tűnt: megtalálták számításukat. Aztán jött a váratlan fordulat, a 
szomszéd telek tulajdonosa rendkívüli tervmódosítási kérelmet nyújtott be az 
önkormányzathoz. Korábban lakások, irodák, kisebb üzletek szerepeltek a ter-
veken, a módosított változaton viszont már egy nagyméretű bevásárlóközpont 
található. 
 
A bevásárlóközpont árufeltöltőjét, kamionbeállóját csupán pár méterre helyez-
nék el a társasház kerítésétől, így a ház lakóinak fele attól kezdve csupán az 
árufeltöltő raktárban „gyönyörködhetne”. Madárcsicsergés helyett, pedig a ka-
mionok és a pakolás zaját hallgatná. 
 
A beruházáshoz kapcsolódó településrendezési szerződéseket a résztvevő felek 
úgy írták alá, hogy előtte nem egyeztettek az érintett lakókkal. Lakossági fó-
rum összehívására csak az után került sor, hogy a panaszosok aláírásgyűjtésbe 
kezdtek. Kérésük kedvező elbírálására kicsi az esélyük, hiszen a társasház in-
tézményi övezetben található, így nem élhetnek az övezeti átsoroláshoz kötődő 
egyeztetési jogukkal. Így nem vehettek részt a véleményezési eljárásban. 
 
A főváros szabályozása ugyanis megengedi, hogy intézményi övezetben lakó-
épületek legyenek. Ezzel mentesültek attól a kötelezettségtől, hogy 4 éve – a 
társasház építésekor – átsorolják a területet lakóövezetté. 
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A lakóknak így csupán egy lehetőségük maradt, hogy beleszóljanak a környe-
zetük átalakításába. Ha hatósági eljárásra kerül sor, ügyfélként kell bejelent-
kezniük az engedélyezésbe (ezt telekszomszéd, illetve helyi vagy országos 
környezetvédelmi szervezet teheti meg), és ezután lehet a terveket észrevéte-
lezni, a határozatok ellen fellebbezni, végül bírósághoz fordulni. 
 
A folyamat vége lehet egészséges kompromisszum is. Ám a tapasztalat azt 
mutatja: minél korábbi szakaszban kapcsolódnak be az érintett felek a terve-
zésbe, annál nagyobb az esély rá, hogy mindenki úgy érezze: érte, nem pedig 
róla születnek a döntések. 
 
Budapest, 2009. január 31. 
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