
 

www.levego.hu  1 

 

KÖKI: törvénytelen építkezés! 

Lapunk áprilisi számában hírt adtunk arról, hogy a Levegő Munkacso-
port és felperes társai, a Civilek Érdekvédelmi Fóruma Kispestért 
(CÉFO) és két érintett társasház március 20-án pert nyertek az Orszá-
gos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 
határozata ellen, amely szerint a Kőbánya-Kispest metró végállomás 
mellé tervezett bevásárlóközpont környezeti hatása nem lenne jelen-
tős. A bíróság ítélete szerint új környezetvédelmi eljárást kell lefoly-
tatni. 
 
Az új eljárást a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség április 22-én elindította. A beruházó által ez alkalomból 
beadott dokumentáció áttanulmányozása során megállapítottuk, hogy a léte-
sítmény tervei semmit nem változtak. A több mint ötvenezer négyzetméter 
szintterületű kereskedelmi funkciót, ezen felül szolgáltató területeket, raktára-
kat, belső gépjármű-közlekedő utakat és 1800 parkolóhelyet tartalmazó, ösz-
szesen közel 180 000 négyzetméter szintterületűre tervezett épületóriás to-
vábbra sem engedne teret a minimálisnál több zöldfelületnek, bár miatta már 
eddig is egy hektár erdőt és szintén hektárnyi füves, fasorokkal szegélyezett 
sportpályát szüntettek meg. 
A Levegő Munkacsoport és a helyi társadalmi szervezet az új eljárás keretében 
is benyújtotta észrevételeit a környezetvédelmi hatósághoz*. 
Az ítélet óta eltelt hónapokban a lakosság megdöbbenten tapasztalta, hogy az 
építkezés elkezdődött. Gőzerővel folyik a tervezési területen a talajvíz szivaty-
tyúzása és a mélygarázs alapozása. A beruházó a jogerős építési engedélyre 
hivatkozik. Tény, hogy a bíróság nem függesztette fel a már korábban kiadott 
építési engedély végrehajtását, de környezetvédelmi engedély nélkül mégsem 
folytatható építkezés, mivel az is környezethasználatnak minősül.  
A környezetvédelmi hatóság vagy az illetékes jegyző feladata lenne, hogy a bí-
rósági ítélet alapján leállíttassa az építkezést, ám erre sajnos a hatóságok ha-
tározatlansága miatt mindeddig nem került sor. A Levegő Munkacsoport ezért 
levélben kérte a környezetvédelmi hatóságot, hogy haladéktalanul szerezzen 
érvényt a bírósági ítéletnek*. 
Véleményünk szerint a beruházó sokat kockáztat a környezetvédelmi határoza-
tot megelőző építkezéssel, mert a környezetvédelmi eljárás lezárásaképpen 
olyan határozat is születhet, hogy a tervezett nagyságú létesítmény megvalósí-
tására nem kap környezetvédelmi engedélyt. Ebben az esetben pedig át kell 
tervezni az épületet kisebbre!   
A pernyertes társadalmi szervezetek valamennyi beadványukban és nyilatko-
zatukban kifejtették, hogy a jelenlegi terveknél jóval kisebb bevásárlóközpon-
tot tudnának csak elfogadni, több valódi, terepszinten létesített zöldfelülettel. A 
beruházót kérték a tervek módosítására, hogy telkének a lakótelepet határoló 
Vak Bottyán utca felé eső részén 15 méter széles, fás-bokros zöldsáv legyen, 
és a bevásárlóközpont-együttest megközelítő forgalom a zöldsáv és a tervezett 
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épület között létesítendő kétirányú szervizúton bonyolódjon, az eredeti széles-
ségében megtartandó Vak Bottyán utca érintése nélkül.  Így messzebb kerülne 
a többletforgalom a lakóterülettől. Emellett természetesen szükségesek az 
épület mögötti, a tervben már szereplő szervizutak is. 
Ezt a lakossági igényt két érintett társasház rendkívül nagy részvétel mellett 
megtartott közgyűlésén is megszavazták. A társasházak lakossága a közgyűlé-
seken felháborodottan elutasította a beruházónak azt a próbálkozását, hogy 
megbízottaival lakásonként próbál aláíratni olyan megállapodást, mely szerint 
minden tulajdonosoknak 560 000 forintot fizetne, ha kötelezik magukat arra, 
hogy a tervezett létesítmény építését semmilyen módon nem hátráltatják. A 
beruházó ezen felül – az általa kreált megállapodás szövege szerint – zajvédő 
növényfal létesítését is vállalná. (Mennyi „áldozatvállalás” a befektető részéről 
azért, hogy létrejöhessen egy szükségtelen nagyságú bevásárlóközpont, ami-
lyenből néhány kilométerrel arrébb már hasonló működik…) A közgyűlésen 
részt vevők igen határozottan adtak hangot annak a véleményüknek, hogy la-
kásuk környezetének minősége és egészségük nem eladó! 
A kispesti lakosság küzdelme a gigantikus nagyságú KÖKI Center megvalósítá-
sa ellen nem csupán helyi érdekvédelmi ügy. Jelentősége túlmutat ezen. A be-
vásárlóközpont típusú beruházások sajnos elárasztották Budapestet, a külső 
kerületek zöldfelületeit elfoglalva, a belső kerületek városszerkezetét szétfe-
szítve. Életfontosságúvá vált, hogy a még megmaradt területek ne essenek ál-
dozatul az ésszerűtlen beruházói maximalizmusnak, hanem városképbe har-
monikusan illeszkedő, valódi zöldfelületekben gazdag, a városi élet szempont-
jából célszerű fejlesztések jöjjenek létre. 
 
Budapest, 2008. május 31. 
 
Schnier Mária 
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/kokilevel_0806.pdf 


