
KÖKI: Építési engedély nincs, por már van 
 
 

Amint már februárban hírül adtuk, a Levegő Munkacsoport, a Civilek Érdekvédelmi 
Fóruma Kispestért (CÉFO) és két érintett társasház a közös keresetet nyújtott be a Fővárosi 
Bírósághoz az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 
másodfokon meghozott határozata ellen. A felügyelőség szerint a Kőbánya-Kispest 
metróvégállomás és közlekedési csomópont térségébe és a lakótelep szomszédságába 
tervezett 53 000 négyzetméter szintterületű bevásárlóközpont együttesnek „nem lesz jelentős 
környezeti hatása”, ezért nem tartotta szükségesnek környezeti hatásvizsgálat elvégzését. A 
felperesek az egészséges környezethez való jogot sértő másodfokú határozat hatályon kívül 
helyezését kérték, és az elsőfokú határozat rendelkezései szerinti környezeti hatásvizsgálati 
eljárás lefolytatását. 

A tárgyalást még nem tűzték ki, de mivel keresettel lett megtámadva a másodfokú 
határozat, építési engedélyezési eljárás nem indítható. Jogszabály írja elő, hogy azt 
megelőzően a tulajdonos milyen előzetes munkákat végezhet. Régészeti feltárásra van 
engedély, amit a Budapesti Történeti Múzeumnak kellene felügyelnie. A szomszédos 
lakótelep melletti utcán azonban hajnaltól napestig mégis már több mint egy hónapja járnak a 
hígbetont és földet szállító járművek, a tűréshatár feletti por- és  zajszennyezést, forgalmi 
dugókat okozva. A területen olyan mélységű földkitermelés és akkora földelszállítás, 
betonozás folyik, ami már az építkezés alapozására enged következtetni.  

A helyi érdekvédő egyesület és a lakosság felkérésére helyszíni bejárást tartottak az 
önkormányzat és a beruházó képviselőivel. A bejáráson a Budapesti Történeti Múzeum 
képviselője a meghívás ellenére nem jelent meg, így nem nyilatkozott arról, hogy a 
folyamatban lévő föld- és betonozási munkáknak van-e közük az esetleges leletek 
feltárásához. 

A területen lévő, majdnem 1 hektáros kiserdő-részletre vonatkozóan az önkormányzat 
jegyzője előre kiadta a fakivágási engedélyt, pedig a Levegő Munkacsoportnak és a helyi 
társadalmi szervezetnek írott nyilatkozatai szerint még nem folyik építési engedélyezési 
eljárás. (Bár a Levegő Munkacsoport ugyanezzel a nyilatkozattal szinte egyidőben kapott 
olyan jegyzői választ is, miszerint a beruházó már megindította azt.) A Kispesti Polgármesteri 
Hivatal természetesen beszerzett olyan erdőmérnöki nyilatkozatot is, miszerint a kivágott fák 
értéktelenek voltak… 

Így zajlanak, porzanak, dübörögnek a dolgok építési engedély nélkül a KÖKI-nél. 
Bár a bírósági tárgyalás még nincs kitűzve, de van új fejlemény: Kispest 

Önkormányzatának jegyzője tisztelettel figyelmeztette a panaszosokat, hogy a rosszhiszemű 
ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújthatja. 

Kedves Kispestiek!  Tessék jóhiszeműen tűrni! 
 
Budapest, 2007. június 28. 
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