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Újra bíróság előtt a Köki Center ügye 
 
 
Korábban többször hírt adtunk a Budapest XIX. kerületi Kőbánya-Kispest metróállo-
máshoz kapcsolódó gigantikus bevásárlóközpont, a Köki Center terveiről és a megépí-
tést ellenző lakosság, valamint az őket segítő Levegő Munkacsoport lépéseiről. Az 
egykori füves sportpálya és a volt ifjúsági tábor területén tervezett 55 000 négyzet-
méter területű bevásárlóközpontról a környezetvédelmi hatóság még 2006-ban meg-
állapította, hogy „jelentős környezeti hatása nincs”. A határozat bírósági felülvizsgála-
ta érdekében a Levegő Munkacsoport a lakosokkal karöltve pert indított, amely végén 
a Fővárosi Bíróság ítéletében hatályon kívül helyezte a „környezetvédelmi engedélyt” 
és a hatóságot új eljárásra kötelezte. A megismételt eljárásban a beruházó gyakorlati-
lag a korábbiakkal megegyező tartalommal nyújtotta be kérelmét és a beruházás ter-
veit. A környezetvédelmi hatóságok ezek alapján első és másodfokon egyaránt úgy 
ítélték meg, hogy a beruházásnak nincs jelentős környezeti hatása, és ezért nincs 
szükség a hatások részletes vizsgálatára. A döntés miatt a pláza építését a beruházó 
immár jogszerűen folytathatja. A Levegő Munkacsoport és a helyieket képviselő CÉFO 
(Civilek Érdekvédelmi Fóruma Kispestért) a határozat ellen ismét pert indított, kérve a 
bíróságtól a határozat megsemmisítését és – annak érdekében, hogy az ítélet megho-
zatala előtt ne épülhessen meg a Köki Center – a környezetvédelmi határozat végre-
hajtásának azonnali felfüggesztését.  
 
A lakók képviselői aggasztónak tartják, hogy részletes hatásvizsgálat nélkül, a hatal-
mas méretű és óriási közúti forgalmat vonzó létesítmény hatásait jelentéktelennek 
minősítve kapott hatósági engedélyt a beruházás. Az engedélyezési eljárás alapjául 
szolgáló tervdokumentáció számos hibát, hiányosságot tartalmaz, amelyeket a ható-
ságok nem vettek észre, és nem orvosoltak. Így például szűken határozták meg a lé-
tesítmény hatásterületét, nem vizsgálták az épülettől távolabbi területeken várható 
forgalomnövekedés káros hatásait. Nem fordítottak figyelmet továbbá arra, hogy az 
érintett területen a légszennyezés mértéke már jelenleg is gyakran meghaladja az 
egészségügyi határértékeket, így a további forgalomnövekedés, illetve a parkolóházak 
kürtőiből kiáramló szennyező anyagok katasztrofális helyzetet idézhetnek elő a szom-
szédos lakótelepen. A civilek szerint hatósági eljárás maga is ellentmondásos és hiá-
nyos, elsősorban a fizikai zajvédelem (zajvédő fal) előírásaival és a jelenlegi légszeny-
nyezési állapotok megállapításával kapcsolatban.  
 
Az engedélyező hatóságok legfontosabb jogsértése a beruházás összesített környezeti 
hatásával kapcsolatos, amelyet a jogszabályok különböző szempontok mentén rendel-
nek értékelni. A Köki Center a jelentős környezeti hatást a legtöbb szempont (méret, 
környező lakott területek, forgalomvonzó hatás, több érintett környezeti elem stb.) 
szerint kimeríti, ezt az értékelést azonban környezetvédelmi felügyelőség és másodfo-
kon a főfelügyelőség részben elmulasztotta, részben tévesen tette meg. A beruházás 
összesített hatásainak jelentőségére mutatott rá az ügyben korábban hozott bírósági 
ítélet indokolása is, amely után a hatóságoknak meg kellett ismételniük a környezet-
védelmi eljárást. A kérelem újbóli értékelését végző hatóságok azonban – jogellene-
sen – nem vették figyelembe az ügyben korábban hozott bírósági határozatot.  
 
A helyi lakosok számára az utolsó szalmaszál a decemberben indított új bírósági eljá-
rás*, amely ráadásul csak akkor hozhat eredményt, ha az építkezést az ítélethozatalig 
felfüggeszti a bíróság, hiszen a nélkül az eljárás végére valószínűleg felépül a giganti-
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kus pláza. A civilek célja, hogy a létesítmény jóval kisebb, lakókörnyezetébe jobban 
illő, több zöldterületet hagyó és a káros zaj- és légszennyezési hatásokat megelőző 
módon épüljön meg. 
 
Budapest, 2008. december 29. 
 
 
dr. Bendik Gábor 
ügyvéd 
a Levegő Munkacsoport jogásza  
 
 
*A Levegő Munkacsoport és a CÉFÓ közös keresetlevele a következő címen olvasható: 
http 
 
 


