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Fővárosi Bíróság 
Budapest, Markó u. 27. 

Tisztelt Bíróság! 
 
A Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség (székhely: 1075 Budapest, 
Károly körút 3/a.) I. rendű és Civilek Érdekvédelmi Fóruma Kispestért (1191 Budapest, 
Kelet u. 11.) II. rendű felperesek az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Főfelügyelőség (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., levélcím: 1539 
Budapest, Pf. 675) alperes ellen a törvényes határidőn belül, kívüljegyzett jogi képviselőnk 
útján az alperes 14/4324/18/2008. számú határozata bírósági felülvizsgálata iránt az alábbi 
 

keresetet 
 

terjesztjük elő. Kérjük a T. Bíróságot, hogy az alperes fenti számú, az I. rendű felperes által 
2008. november 13-án, a II. rendű felperes által 2008. november 14-én kézhez vett másodfokú 
határozatát, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség KTVF:  23428-32/2008. számú 2008. június 19-én kelt elsőfokú határozatára is 
kiterjedő hatállyal a Pp. 339. § (1) bekezdése alapján helyezze hatályon kívül és szükség 
esetén kötelezze az alperest új eljárás lefolytatására. 
 
Kereseti kérelmünk az alábbi tényálláson és indokokon alapul: 

 
1. Tényállás 
 
 Az R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt. (1138 Bp. Váci út 186.) 2006. január 13-án 
benyújtotta a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőséghez (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) a Budapest XIX. kerület Kőbánya-
Kispest metróállomáshoz kapcsolódó Ferihegyi út – Lehel utca – Vak Bottyán utca és Sibrik 
Miklós út által határolt területen tömegközlekedési végállomás és kereskedelmi egység 
(bevásárlóközpont) előzetes vizsgálati dokumentációját (a továbbiakban: EVD). A beruházás 
tervezési területén  füves sportpálya és a volt ifjúsági tábor területén lévő 1 hektáros kiserdő 
helyezkedett el. A beruházás nyomán három ingatlanon összesen 55.000 nm területű 
kereskedelmi fejlesztés valósulna meg. Az elsőfokú hatóság 2006. július 3-án kelt KTVVF: 
3448/34/2006. számú határozatában a létesítmény környezetre gyakorolt jelentős hatása miatt 
környezeti hatásvizsgálat elvégzésére kötelezte a beruházót. A határozat ellen a beruházó 
nevében a Pataki Kft. fellebbezést nyújtott be, valamint csatolta az ún. összefoglaló előzetes 
vizsgálati dokumentációt. A másodfokon eljáró alperes az elsőfokú határozatot 2006. 
december 19-én kelt, 14/5718-31/2006. számú határozatában megváltoztatta, mellőzte a 
környezeti hatásvizsgálat előírását és megállapította, hogy a tervezett beruházás nincs jelentős 
hatással a környezetre. A felperesek, valamint a Hunyadi Lakásszövetkezet és a Budapest, 
XIX. ker. Lehel u. 21-27 és Vak Bottyán u. 54-59. számú Társasházak bírósági felülvizsgálati 
kérelmet nyújtottak be. A Fővárosi Bíróság 13. K.31.056/2007/25. számú ítéletében az alperes 
másodfokú határozatát hatályon kívül helyezte és az első fokon eljárt hatóságot új eljárásra 
kötelezte. 
 A megismételt eljárásban a beruházó által ismételten, gyakorlatilag a korábbi 
eljárásnak megfelelő tartalommal benyújtott EVD alapján az elsőfokú hatóság, 2008. június 
19-én kelt KTVF: 23428-32/2008. számú határozatában megállapította, hogy a beruházásnak 
jelentős környezeti hatása nincs és mellőzte a környezeti hatásvizsgálat elvégzésére 
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vonatkozó kötelezést. A határozat ellen a felperesek, valamint a Ferox Bt. közös képviselet 
(1093 Budapest, Lónyai u. 3.) fellebbezést nyújtott be. Az alperes, mint másodfokú hatóság 
2008. október 29-én kelt 14/4324/18/2008. számú határozatában részben megváltoztatta az 
elsőfokú határozatot, ám úgy ítéte meg, hogy a beruházásnak nincs jelentős környezeti hatása, 
és ezért nincs szükség környezeti hatásvizsgálat elvégzésére. 
 
2. Indokolás 
 
1. Az EVD számos szempontból hiányos, így az első- és másodfokú hatóság nem tudta 
kellően megismerni a tényállást és a környezeti hatások várható alakulását. Az EVD 
kiegészítéséről, javításáról, vagy saját hatósági vizsgálatok elvégzéséről, egyéb bizonyítási 
eszközök begyűjtéséről a tényállás helyes megállapítása érdekében nem intézkedett, így az 
alperes megsértette a tényállás és az elsőfokú eljárás kellő felderítésére vonatkozó 
kötelezettségét (Ket. 50. § (1) A hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást 
tisztázni. Ha ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, hivatalból vagy kérelemre 
bizonyítási eljárást folytat le.) 
 
Az EVD hibái és hiányosságai: 
a) Szűken, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R) 7. mellékletében foglalt 
feltételeket megszegve értelmezi a hatásterületet. Nem foglalkozik az Üllői úti csomópontok 
és Budapest más érintett területeinek jelenlegi és várható légszennyezésével. Az R. 7. 
melléklete szerint: 
„5. A teljes hatásterület meghatározásakor azokat a területeket kell figyelembe venni, ahol a 
lefolytatott vizsgálatok és előrejelzések alapján valamely környezeti elemben és rendszerben, 
közvetve vagy közvetlenül (negatív vagy pozitív) állapotváltozás várható, megjelölve, hogy 
 a) a hatásterület egyes részei mely környezeti elemre és rendszerre és a tevékenység 
 mely szakaszára vonatkoznak, 
 b) e részeken belül hogyan változik a hatás erőssége és időtartama, 
 c) mely területeken összegeződnek különféle hatások.” 
Az EVD-hez csatolt közlekedési tanulmány (COWI) is elismeri, hogy jelentős forgalmi hatás 
következik be ezeken a területeken, a hatásterület szabályos lehatárolását és a vizsgálatok 
kiterjesztését a dokumentáció ennek ellenére elmulasztja megtenni.  
 
b) Az EVD egyértelműen átvette (50. oldal) a kerületi szabályozási terv 20. oldalán található 
táblázatot, amely az alap-légszennyezettség mértékét határozza meg a területen. A szálló por 
koncentráció (108,8 mikrogramm/köbméter) ennek alapján meghaladja a határértékeket. Így 
igen furcsa (és feltehetően téves) az EVD által közölt légszennyezettségi vizsgálat eredménye, 
amely szerint a háttér-szennyezés határérték alatti. Ez álláspontunk szerint a mérőhely 
kijelölésének hibájából ered, hiszen az EVD tanúsága szerint a mérést a fasorral körülvett 
füves sportpályán, a forgalomtól távol végezték. Az EVD szövege a kijelölésről csak a 
következőt állapítja meg: „A mérőhely kijelölésénél a legfontosabb szempont volt, hogy a 
környezeti alapállapot levegőminőségét meghatározó közlekedési eredetű légszennyezettség a 
tervezett beruházás helyszínén  (Vak Bottyán úti sporttelep 6290/06 hrsz. alatt,) illetve a 
közvetlenül szomszédos lakóterület környezetében mind az építkezési, mind az üzemeltetési 
időszakban értékelhető legyen.  (A mérési jegyzőkönyvet az V. sz. jk.-n fotón jelöltük)”. A 
kijelölés helye és a  tervezett létesítmény környezete azonban légszennyezettségi szempontból 
jelentősen eltér, így a mért alapállapot alkalmatlan arra, hogy a várható légszennyezés 
mértékét és a lakótelepet érő káros hatásokat reálisan lehessen értékelni. Ehhez adódik még, 
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hogy a mérést az EVD tanúsága szerint tavasszal (áprilisban), illetve nyáron (júniusban) 
végezte a beruházó, míg köztudomású tény, hogy az őszi-téli hónapokban jóval magasabb a 
szálló por koncentráció, különösen egy zöldterületen, ahol a vegetáció megszűri a káros 
anyagokat. Az alperes ezeket az ellentmondásokat elmulasztotta feltárni, így téves adatokból 
vont le téves következtetéseket. 
 
c) A létesítmény pontforrásnak, illetve diffúz légszennyező forrásnak minősülő részeit (pl. 
1800 parkoló, belső utak szellőzését szolgáló létesítmények, B épület felső szinti parkolóinak 
nyitottsága a lakótelep és/vagy a metró peron felé) az EVD nem kezeli ennek megfelelően és 
kibocsátásukat semmilyen számítással/becsléssel nem veszi figyelembe, így nem 
megalapozott az EVD 51. oldalon olvasható állítás, amely szerint: „a környező úthálózat 
kibocsátásához képest a szellőzés általi kibocsátás nem számottevő” Diffúz légszennyezési 
források kibocsátásával egyáltalán nem foglalkozik az EVD, holott álláspontunk szerint a 
P+R parkoló és a buszvégállomás a levegő védelmének egyes szabályairól szóló 21/2001 (II. 
14.) Koerm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján helyhez kötött diffúz légszennyező forrásnak 
minősül.  
 
d) A Vak Bottyán utca várható forgalomnövekedéséről készült prognózisok nem reálisak, 
mert nem veszik figyelembe a beruházás B épületének be- és kihajtóját, valamint azt a tényt, 
hogy a Sibrik hídról és Simonyi utcáról jövő forgalom kizárólag a Vak Bottyán utcán 
közelítheti meg a létesítményt. Az EVD a 24., 37. és 38. oldalon maga is elismeri a Vak 
Bottyán utca várható forgalmát, azáltal, hogy a létesítmény  a ki- és behajtóit ide helyezi el. 
 
e) A beruházás forgalomvonzó hatását általánosságban is ellentmondásosan és a valóságtól 
eltérően határozza meg az EVD. Kimondja, hogy: „A létesítmény által generált forgalom 
elhanyagolható. A tervezési területen kialakított parkolók mesterséges szellőztetését biztosító 
légtechnikai rendszerek tetőszint feletti, szabadtéri légszennyező pontforrásként veendők 
figyelembe, azonban a terület légszennyezettségi állapotát a terhelhetőségi határon belül 
érdemben nem befolyásolják.”  Ugyanakkor a parkolási szükséglet alapján előírt tervezett 
parkolószámot a 16. oldalon így határozza meg:  
A épület: 282  ebből 150 pinceszinten 
B épület: 488+330  természetes és mesterséges átszellőzésű parkolóház 
C épület  691  pinceszinten. 
Ez összesen közel 1800 parkolóhelyet jelent, amelynek forgalma egy kereskedelmi 
központban – a köztudomású tények alapján is – többször kicserélődik egy nap alatt. Ehhez 
jön még a tervezett buszvégállomás forgalma, a létesítmény által vonzott forgalom - 
álláspontunk szerint - így igen jelentősnek tekinthető. 
 
f) Az EVD 51. oldalán kiemeli, hogy: „Helyhez kötött pontforrásként a kereskedelmi egységek 
és a garázsok természetes és mesterséges átszellőzése vehetők figyelembe, azonban a terület 
légszennyezettségét a környező közutak igen jelentős forgalmának motorikus eredetű 
emissziói fogják minden bizonnyal meghatározni.” Ezt az állítást több okból 
megalapozatlannak tartjuk. Egyrészt az EVD az egyes pontforrások felsorolásán túl ezek 
kibocsátását, várható hatásait egyáltalán nem elemzi, holott ezek légszennyezése várhatóan 
jelentős lesz tekintettel a létesítményben parkoló és a parkolókban közlekedő autók nagy 
számára. Egyáltalán nem közöl vizsgálatokat továbbá az EVD (és ennek alapján az alperes), 
hogy a létesítményen belül (a parkolókban, a közlekedő folyosókon, stb.) milyen hatásokat 
okoz a személy- és tehergépjármű forgalom. 
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g) Az EVD 68. oldalán szereplő táblázat összekeveri a 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM 
rendeletben meghatározott egyes légszennyező anyagokat, az N02-t és az N0x-et, a PM10-et 
és a TSPM-et (amit a határérték vonatkozásában ráadásul koromnak ír). Az EVD ezt olyan 
módon teszi, hogy határértéknek a magasabb határértékű TSPM-et és N0x-et veszi, a füves 
sportpályán mért N02 és PM10-hez viszonyítva, és így számítja ki a terhelhetőséget, amely 
így nyilván magasabb lesz a valósnál. Ezt a hibát az alperes elmulasztotta észlelni, és így a 
terhelhetőség téves megállapítása miatt a környezeti hatásokat tévesen értékelte. 
 
h) Álláspontunk szerint a légszennyező anyagok hatásainak megvizsgálásához a fenti 
aggályok és az alap-légszennyezettség szintje miatt áramlástani vizsgálat lenne szükséges, 
amely a környezeti hatásvizsgálat keretében végezhető el. A vizsgálatot az alábbi okok miatt 
tartjuk szükségesnek: 

- Mivel a B épület parkoló szintjei és a P+R parkolóház részben természetes szellőzésű, 
a környezet felé diffúz kibocsátás jön létre, amelynek összetétele vizsgálandó. 
Vizsgálandó továbbá, hogy a természetes szellőzésű parkoló szintek belső terében 
kialakuló légcsere megfelelő-e például szélcsendes körülmények között. 
- A C épület északi oldalához csatlakoztatva épülne az új autóbusz végállomás. Ez 
nyitott térrel csatlakozik a metró végállomás utasteréhez. Itt a naponta több mint 
100.000 utas, valamint a 14 autóbusz-járatra várakozók egészségének védelme miatt 
fontos annak vizsgálata, hogy az autóbuszok által kibocsátott légszennyező anyagok 
milyen mértékben hígulhatnak a tervezett természetes szellőzés által. 
- A tervek szerint a légelszívás kürtőn keresztül fog történni, ez pontforrásként 
értékelhető. Szükséges a pontforrás terjedési csóvájának vizsgálata összetevőnként, 
hogyan érinti a tőle déli irányban fekvő lakótelepet, továbbá vizsgálandó, hogy az 
elszívás különböző körülmények között milyen hatásfokú, hogyan befolyásolja a 
buszvégállomás levegőjének állapotát. 

 
2. Az alperesi határozat számos ponton nem vette figyelembe az EVD által is megállapított 
aggályokat, a már jelenleg is határértéket túllépő alapállapotot, illetve a beruházás jelentős 
környezeti hatására utaló megállapításokat, így megsértette a Ket. 50. § (1) bekezdését. 
 
Az alperesi határozat nem veszi figyelembe a környezeti hatások értékelésekor az alábbiakat: 
a) Az alap zajterhelés már jelenleg is határértéken felüli, az EVD-hez befűzött és ezzel 
elfogadott KSZT 43. oldalán is olvasható, de a nappali zajhatárérték-túllépés az EVD 
vonatkozó táblázatából is kitűnik  (79. oldal: 6.2.4.  Szabó Ervin- Bartók B. sarok). Az EVD 
megállapítja, hogy: „A háttér zajterhelés egyes utak mentén jelenleg is az adott övezetre előírt 
határérték felett van. A tervezett létesítmény a környezeti zajterhelés mértékét nem emeli.” A 
megállapítás első mondata már önmagában alátámasztja a jelentős környezeti hatás tényét 
minden forgalom- és ezáltal zajterhelést vonzó létesítmény esetén, hiszen egy környezeti 
elemnél határérték-túllépés tapasztalható. A megállapítás második mondata ellentétben áll az 
EVD más részeivel, ahol zajterhelés növekedést mutat ki, és ellentétben van a köztudomású 
tényekkel is, hiszen egy hatalmas bevásárlóközpont a magával vonzott forgalom révén 
mindenképpen zajterhelés-növekedéssel jár. 
 
b) Az EVD (61. oldal) az építkezés zajhatásának elemzésekor kijelenti, hogy „Figyelembe 
vehető viszont az a 6 m magas paraván fal, amit a beruházás során a Vak Bottyán utca felé 
megépítenek”. Az alperes által ebben a tekintetben helybenhagyott határozat 2.2 pontja 
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viszont már csak 4 m magas zajvédő falról beszél (míg az alperesi határozat indokolása a 16. 
oldalon már azt írja, hogy a paravánfal megépítésétől eltekintenek...). Az ellentmondás 
vélhetően azért nem tűnt fel a hatóságnak, mert a zajvédő fal hatásait, egyrészről a várható 
zajterhelés tekintetében, másrészről a fal által okozott egyéb  hatások tekintetében) egyáltalán 
nem vizsgálta. Zajvédelmi szempontból szükségesnek tartjuk annak vizsgálatát is, hogy a 
tízemeletes lakóházak 5. emelet feletti szintjein – a zajvédő fal védettsége felett) hogyan 
érvényesül a létesítmény miatt megnövekedett forgalom zajszintje, különös tekintettel a fal 
által okozott ún. interferencia jelenségre. Ezt környezeti hatásvizsgálatban szükséges 
megvizsgálni, mert az EVD ilyen számításokat nem tartalmaz. Megjegyezzük továbbá, hogy a 
zajvédő fal létesítése, illetve az EVD által hivatkozott közút-korszerűsítés önmagában is 
engedélyköteles tevékenységek, ezért ezek megvalósíthatóságára, mint tényre az előzetes 
vizsgálat során hozott határozat nem alapozható. A zajvédő fal figyelembevétele nélkül a 
zajterhelési határértékek jelentős túllépése várható az EVD szerint. A határozat így sérti a 
környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 287/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet 9. § (1) bekezdését, valamint a zaj- és rezgésvédelemről szóló 8/2002. (III. 22.) 
KöM-EüM együttes rendelet 3. § (4) bekezdés b) pontját. 
 
c) Furcsának találjuk, hogy a határozat 16. oldalán az alperes azokat a kérdéseket fogalmazza 
meg a fellebbezésekkel kapcsolatban, amire neki, mint engedélyező hatóságnak kellene a 
választ – megfelelő vizsgálatokra és ezek ellenőrzésére támaszkodva – megtalálnia. 
 
3. A Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal  másodfokú szakhatósági 
állásfoglalásának megalapozatlansága és jogellenessége. 
 
A határozat 15. oldalán az alperes idézi a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási 
Hivatal másodfokú szakhatósági állásfoglalását, amely azt állítja, utalva a 37/2005. (VII.8.) 
Budapest Kőbányai Ök. Rendelet 9. §-ában rögzített előírásokra, hogy: 
„A kérelemben foglaltak és az elsőfokú környezetvédelmi hatóság döntése nem ellentétes 
fentiekben hivatkozott helyi szabályozással.” 
A hivatkozott önkormányzati rendelet, vagyis a tervezési területre vonatkozó Kerületi 
Szabályozási Terv 1. számú mellékletének 10. „Közlekedés” című fejezete 10.1. pont  b) 
alpontja előírja, hogy: „330 P+R rendszerű parkoló férőhely létesítése önálló parkolóházban, 
maximum 3 szinten” 
A 2008. áprilisában készült EVD 4.2. „A létesítmény bemutatása” című fejezete 4.2.1.3. „A 
tervezési területen megvalósítani kívánt egységek lényeges jellemzői” című pontja a KSZT-
ben önálló parkolóház formájában előírt P+R parkolóról a következőket írja:  
„Az épület északi oldalán található a 2. zóna, melyben három szinten kapott helyet a P+R 
parkolóház területe összesen 333 gépkocsi elhelyezési lehetőséggel. A parkolóház a 2. szinten 
közelíthető meg és kétirányú rámpa segítségével biztosított a szintek közötti közlekedés. 
A P+R parkolóház felett két szinten kereskedelmi területek foglalnak helyet, melyek egy és 
kétszintes kialakításúak. A kétszintes kialakítású üzletek között belső lépcsők segítségével 
biztosított a közlekedés. A kereskedelmi területek fölött két szinten iroda területek lettek 
kialakítva.” A Közigazgatási Hivatal szakhatósági állásfoglalása kialakításakor elmulasztotta 
a KSZT és az EVD-t egyezőségét megvizsgálni, abban a tekintetben, hogy a P+R parkoló a 
KSZT előírásaival ellentétben nem önálló parkolóházban kerül kialakításra, hanem a beruházó 
a P+R parkoló szintek fölé még 2 szint kereskedelmi területet terveztet, és a kereskedelmi 
területek fölé még irodákat. Ez látható az építési engedélyezési tervekben is, ahol a „B” épület 
1-3. szint alaprajza parkoló területet, míg a 4-7. szint alaprajza beépített területet jelöl. 
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4. A R. 5. számú mellékletébe foglalt szempontok téves alperesi értékelése 
 
A R. 5. § (2) d) pontja alapján a jelentős környezeti hatás és így a környezeti hatásvizsgálat 
szükségességének megállapításához a R. 5. mellékletében foglalt szempontokat kell 
megvizsgálnia a hatóságnak: 

 
„5. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez 

A környezeti hatásvizsgálat szükségességének szempontjai 
 
1. A tevékenység jellemzői, különösen 

a) terület igénybevételének nagysága, beleértve a kapcsolódó műveletek, létesítmények 
területigényét is; 

b) más természeti erőforrás igénybevételének, illetve használata korlátozásának 
nagysága; 

c) kapacitásának vagy más méretjellemzőjének nagysága; 
d) telepítése, megvalósítása és felhagyása során keletkező hulladék mennyisége, 

veszélyessége, kezelhetősége; 
e) környezetterhelésének nagysága, jelentősége; 
f) baleset, üzemzavar kockázatának mértéke, különös tekintettel a felhasznált anyagokra 

és az alkalmazott technológiára; 
g) vonzereje más jelentős környezeti hatású tevékenységek, létesítmények létesítésére a 

telepítési hely szomszédságában. 
2. A telepítési hely és a feltételezhető hatásterületek érzékenysége, különösen 
a) a táj érzékenysége, tekintettel a jelenlegi területhasználatra, tájhasználatra és a 

tájképre; 
b) az érintett természeti erőforrások relatív szűkössége, minősége, megújulási 

képessége; 
c) abszorpciós kapacitása (beleértve az érintett környezeti elemek és rendszerek 

terhelhetőségét, megújulási képességét, szennyezésmegkötő- és pufferkapacitását), 
különösen az alábbi területeken: 

ca) vizes élőhelyek, hegyvidéki és erdőterületek, 
cb) védett természeti területek, Natura 2000 területek, természeti területek, érzékeny 

természeti területek, az ökológiai hálózat elemei, 
Natura 2000 területen különösen: 
cba) az érintett Natura 2000 terület egységére, a Natura 2000 ökológiai hálózat 

koherenciájára gyakorolt hatás mértéke, 
cbb) a terület kijelölése alapjául szolgáló fajok, élőhelytípusok kedvező 

természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatás mértéke, 
cbc) a jelölő fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének 

fenntartásához szükséges környezeti elemek állapotára gyakorolt hatás mértéke, 
cc) ahol valamely szennyezettségi határértéket már túlléptek, 
cd) sűrűn lakott területek, 
ce) történeti tájak, műemléki területek, műemlékek és régészeti örökség területei, 

megőrzendő karakterű települések vagy településrészek. 
3. A várható környezeti hatások jellemzői, különösen 
a) területi kiterjedésük és a területen élő, várhatóan érintettek számának nagysága; 
b) országhatáron történő átterjedésük lehetősége; 
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c) összetettségük, bonyolultságuk (különös tekintettel a több környezeti elemre kiterjedő 
hatásfolyamatok kiváltásának lehetőségére, valamint a hatások szinergiájára); 

d) hozzáadódás lehetősége a térségben másutt folytatott vagy tervezett tevékenység 
hatásaihoz; 

e) nagyságuk, erősségük; 
f) bekövetkezésük valószínűsége; 
g) tartósságuk, gyakoriságuk, visszafordíthatóságuk (figyelembe véve az elkerülésükre, 

csökkentésükre tehető intézkedéseket); 
h) a végső hatásviselőket (embert, természeti rendszereket) érő káros vagy zavaró 

hatások mértéke.” 
 
Az alperes határozatának 8-9. oldalán idézi a fenti mellékletet, ám annak elemzését, az egyes 
szempontok vizsgálatát elmulasztja, így megalapozatlanul állítja, hogy a létesítménynek a 
szempontrendszer alapján nincs jelentős környezeti hatása. Az egyes szempontok 
vizsgálatánál a következőket állapíthatta volna meg az alperes, ha jogszerűen jár el: 
 
-Az 1. a) és c) pont szerint a hatás jelentős, hiszen egy nagy területigényű (kb. 7 hektár), 
összesen 55.000 m2 szintterületű kereskedelmi fejlesztés valósul meg, amely az egyik 
legnagyobb hazai bevásárlóközpont lenne. 
-Az 1. e) és g) pontoknak szintén megfelel a tervezett létesítmény, hiszen jelentős zajterhelést, 
és légszennyezést okoz, és nagyon komoly közúti forgalmat (teher- és személyforgalmat) 
vonz, amely további terhelést okoz a környéken. 
-A 2. cc) és cd) pontok szerint is jelentős a környezeti hatás, hiszen - az EVD által is 
elismerten - jelenleg is határérték feletti zajterhelés és légszennyezés tapasztalható, a terület 
pedig rendkívül sűrűn lakott, hiszen több ezer lakást tartalmazó lakótelep területén és egy 
kiemelt forgalmú közlekedési csomópont közvetlen közelében helyezkedik el. 
-A létesítmény megfelel a 3. a), d) f), g) és h) pontoknak is az érintettek különösen nagy 
száma (lakosok, a közlekedési csomópont és a bevásárlóközpont használói), a területen lévő 
egyéb forgalomvonzó létesítmények (BKV végállomás, forgalmas közutak, ferihegyi 
repülőtér) káros hatásaihoz való hozzáadódása, a létesítmény mérete és forgalomvonzó hatása 
miatti terhelés-nagyság, a forgalmi terhelés bekövetkeztének 100%-hoz közelítő 
valószínűsége és annak állandósága, tartóssága és a nagyszámú lakost és közlekedőt érintő 
zavaró hatások nagy mértéke miatt. 
A fentiekből kitűnik, hogy nem csupán egy szempontnak, hanem a jogszabályban felsorolt 
tényezők többségének megfelel a tervezett beruházás, ezért az alperes tévesen mérlegelte a 
hatások összesített mértéket, különösen a beruházás előtti területhasználat (sportpálya és 1 ha 
kiterjedésű kiserdő) hatásaihoz képest. Meg kívánjuk továbbá jegyezni, hogy önmagában az 
jogszabálysértő, hogy a mérlegelés szempontjait a határozat nem tartalmazza, annak 
okszerűségét az alperes nem igazolja. Az alperes mérlegelési jogkörben hozott döntése így a 
Ket. 1. § (1) bekezdésébe, a 72. § (1) bekezdés ec) pontjába, valamint a Pp. 339/B. §-ába 
ütközik. A R. 3. számú mellékletének 84. pontja 300 parkolóhelytől teszi a hatóság 
mérlegelésétől függővé bevásárlóközpont esetén a környezeti hatásvizsgálat elrendelését. A 
tervezett létesítmény kb. hatszor ennyi parkolóhelyet tervez megvalósítani, így már 
önmagában emiatt is igen furcsa az alperes döntése, miszerint nincs jelentős hatása a 
létesítménynek. 
 
5. A megismételt eljárás elköveti ugyanazokat a hibákat, mulasztásokat, amelyeket a Fővárosi 
Bíróság 13.K.31.056/2007/15. számú ítéletében már jogellenesnek minősített. Az alperes 
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eljárása így ellentétes a Ket. 111. § (3) bekezdésével, amely kimondja: „A hatóságot a 
közigazgatási ügyekben eljáró bíróság határozatának rendelkező része és indokolása köti, a 
megismételt eljárás és a határozathozatal során annak megfelelően köteles eljárni.” 
 
a) Az EVD  73-76. oldalán foglalkozik ugyan a légszennyezési pontforrásokkal, 
prognosztizált kibocsátási adatokat csak az N0x kibocsátásra közöl, egyéb szennyezőre nem, 
annak ellenére, hogy az előzetes vizsgálati eljárás során valamennyi környezeti hatást 
vizsgálni kellene. A hiányzó adatok miatt az alperes a létesítmény pontforrásainak környezeti 
hatásait kellően elemezni nem tudta, így döntése továbbra is megalapozatlan. 
 
b) A zajterhelési határértékeket az EVD által is elismerten - helyenként jelentősen - 
meghaladja majd a létesítmény üzemelése alatt a terhelés. Az ítéletben a Fővárosi Bíróság is 
kifejtette, hogy a határértékek kismértékű romlása is jelentős környezeti hatásnak minősíthető 
olyan esetekben, amikor az alap-terhelés már a határértékek közelében, vagy afelett van. 
 
c) Az ítélet is kiemeli (2. oldal), hogy a szálló por (PM10) szennyezettségi határértékek már a 
tervezett beruházás előtt meghaladják az előírásokat, amely az építés és az üzemelés 
szakaszában is tovább fog emelkedni. A határérték közeli és afeletti értékek már önmagukban 
is jelentős környezeti hatást jelentenek. 
 
d) Az ítélet (7. oldal) kiemeli, hogy a tervezett közútfejlesztésre az EVD nem alapozhatja a 
működés környezeti hatásainak prognózisát, tekintettel arra, hogy az későbbi engedélyezés 
tárgya. Mivel az alperes továbbra sem köti ki ezt a fejlesztést, mint a tevékenység végzésének 
feltétele, így megalapozatlan a jelentős környezeti hatásokkal kapcsolatos döntése. 
 
e) Az ítélet indokolásának legfontosabb eleme (10-11. oldal) a tervezett létesítmény 
összesített környezeti hatásainak alperesi mérlegelése volt. A létesítmény mérete, 
tulajdonságai és elhelyezkedése az első eljáráshoz képest semmit sem változott, így az 
összesített hatások Fővárosi Bíróság által megítélt mértéke is változatlan. Az ítélet kifejti: „A 
bíróság álláspontja szerint alperes a környezetvédelmi értelemben védendő célkitűzést, 
körülményt nem, illetve nem kellően hangsúlyos mértékben vette figyelembe a döntése 
meghozatalánál, mivel túl nagy súlyt fektetett a határértékekre.” Ez a megállapítás a 
megismételt eljárás során hozott határozatra is igaz, a létesítmény összesített hatásait 
egyáltalán nem veszi figyelembe, a prognosztizált szennyezési értékeket és ezek 
határértékekhez való viszonyulását is csak korlátozottan, az EVD hibás és hiányos méréseit és 
becsléseit átvéve vizsgálja. Hivatkozunk továbbá az ítélet 11. oldal 2. és 3. bekezdésekben 
leírt indokokra, amelyek alapján az első eljárásban a bíróság jogszabálysértőnek találta 
alperes határozatát. Az itt megfogalmazott szempontok a megismételt eljárás és az alperes 
újabb jogerős határozata kapcsán ugyanúgy fennállnak, tekintettel a létesítmény terveinek 
változatlanságára. 
 
Álláspontunk szerint az alperes 14/4324/18/2008. számú határozata a fentiek miatt 
jogszabálysértő, ezért kérjük a T. Bíróságot, hogy a Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF:  23428-32/2008. 
számú elsőfokú határozatára is kiterjedő hatállyal a Pp. 339. § (1) bekezdése és a Ket. 
111. § (1) bekezdése alapján helyezze hatályon kívül és kötelezze az alperest új eljárás 
lefolytatására. Kérjük továbbá, hogy a Ket. 110. § (1) bekezdés alapján a T. Bíróság 
szíveskedjen a határozat végrehajtását felfüggeszteni, tekintettel arra, hogy az építkezés 
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folytatásával olyan visszafordíthatatlan környezeti hatások valósulnának meg, amelyek 
jóval nagyobb kárt okoznának az érintett lakosságnak, mint a végrehajtás felfüggesztése 
a beruházónak. 
 
A T. Bíróság hatásköre a Pp. 23 § (1) bekezdés i) pontján, illetékessége a Pp. 326. § (4) 
bekezdésén alapszik.  
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (Itv.) 5.§ (1) bekezdés d) pontja alapján a felperesek 
személyes illetékmentesek. Egyúttal az Itv. 5.§ (2) bekezdése szerint nyilatkozatot tesünk 
arról, hogy az eljárás megindítását megelőző naptári évben folytatott vállalkozási 
tevékenységből származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége 
szervezeteinknek nem keletkezett. 
Bejelentjük, hogy köztünk és az alperes között jelen jogvitában közvetítői eljárás nem volt. 
 
Budapest, 2008. december 10. 
 
   Tisztelettel: 
 

dr. Bendik Gábor  
ügyvéd 
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