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Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
 
 
Tárgy: Budapest XIX. ker. Kőbánya-Kispest Bevásárlóközpont  előzetes 
vizsgálati eljárása 
            Iktatószám: KTVF:  23428-3/2008.  
            Ügyintéző: Czinege Anett 
            Észrevételek  
 
 
Tisztelt Felügyelőség! 
 
 
Tárgyban jelzett tervezett létesítmény új eljárása keretében a Pataki Kft. által 
2008. áprilisban készített „Előzetes környezeti vizsgálati dokumentáció” 
(továbbiakban EVD), valamint a TANDEM Mérnökiroda Kft. által 2008. 
áprilisban készített „Ideiglenes létesítmények Útépítési engedélyezési terve” 
valamint 2007. novemberben készített „Külső úthálózat és kapcsolódó 
ideiglenes létesítmények Útépítési tender-tervdokumentáció Műszaki leírás” 
(továbbiakban útépítési dokumentációk) alapján az alábbi észrevételeket 
tesszük. 
A fenti, egy kötetbe fűzött dokumentációkba a T. Felügyelőség 
Ügyfélszolgálatán nyertünk betekintést. A dokumentációkhoz a Terv- és  
iratjegyzékben felsorolt helyszínrajzok, illetve szelvény-ábrák nem voltak 
mellékelve. 
 
Kérjük, hogy alábbi, érdemi észrevételeinket szíveskedjenek az eljárás során 
figyelembe venni: 
 

- A nagy volumenű kereskedelmi létesítmény indoklása, melyről  
az EVD  5. oldalán olvashatunk,  nem nyer kellő bizonyítást, mivel 
nem utal az elkészült Kereskedelmi hatásvizsgálat adataira, illetve kö-
vetkeztetéseire. Véleményünk szerint egy tárgyilagos kereskedelmi ha-
tástanulmány, amely felméri a térség kereskedelmi és szolgáltató léte-
sítményeit, bebizonyítaná, hogy nincs szükség ilyen volumenű kereske-
delmi funkcióra még az intermodális közlekedési csomópontban sem. 

- A hatásterületet szűken értelmezi az EVD, mivel nem foglalkozik 
például az Üllői úti csomópontok várható forgalomnövekedésével. Nem 
méretett jelenlegi légszennyezettségi állapotot a tervezett létesítmény 
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forgalmi vonzáskörzetébe eső lakott területeken,  hanem kizárólag  az 
akkor még növényzettel rendelkező  BKV sportpályán. Ez főleg NO2 
vonatkozásában mutatott volna jóval nagyobb értékeket. Nem el-
hanyagolható ez a hiányosság, mivel az Üllői út és a tervezési te-
rület felé csatlakozó útjai sűrűn lakottak.  

- Nem mérlegeli kellően az EVD a létesítmény megvalósíthatósá-
gát, annak ellenére, hogy az anyagba befűzött KSZT 20. oldalán 
található táblázatot bemásolva az EVD 50. oldalára,  nyilvánvaló-
vá teszi, hogy a szálló por terhelés a térségben meghaladja a ha-
tárértéket. 

- Az 1800 gépjármű parkolóhelyet, többszintes belső közlekedő 
utakat tartalmazó létesítményt nem kezeli sem pontforrásként, 
sem diffúz légszennyező forrásként. Csupán a garázsok belső teré-
nek szellőzését tárgyalja, nem foglalkozik a szellőzőkön kibocsátott leve-
gő összetételével, hígulásának körülményeivel.  Azt sem közli, hogy hol 
lesz természetes szellőzésű, vagyis nyitott oldalú a parkoló. Mivel a B 
épület egyik oldala a Vak Bottyán utcai lakóterületre nézne, másik oldala 
pedig olyan metróperon közelébe esne, ahol naponta százezer ember 
fordul meg, nem mindegy, hogy a  belső gépjármű közlekedő utak-
kal, kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel összesen majdnem 
180.000 négyzetméter szintterületű, nagy forgalmú épülettömb 
milyen levegőt bocsát ki szellőzése közben. Ez nem elhanyagolható, bár 
az EVD 5.2.2. pontjában (51. oldal) azt állítja, hogy a környező úthálózat 
forgalmának légszennyezéséhez képest a szellőzés általi kibocsátás nem 
számottevő… 

- Zaj vonatkozásában is a határértéken felül terhelt a tervezett lé-
tesítmény lakókörnyezete,  amint azt a KSZT 43. oldalán közölt nap-
pali zajszintek  és az EVD táblázatának 4 ponton mért adatai bizonyítják. 

- Mivel a befűzött útépítési dokumentációk is bizonyítják, hogy a 
környező úthálózatban igen jelentős átalakításokat követelne a 
tervezett létesítmény forgalmi szükséglete, az eljárásba szüksé-
ges lenne bevonni a  közlekedési szakhatóságot is a  314/2005 
(XII. 25.)  Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet)  12. számú 
mellékletének „o)” pontja alapján, valamint a Rendelet 4. § (1)   
bekezdés b) pontja alapján. 

A létesítmény megvalósításának a  KSZT-ben is felsorolt feltételei: 
(Fővárosi kezelésű utak vonatkozásában: Sibrik-híd Vak Bottyán utcával 
alkotott csomópontja, Lehel utca Vak Bottyán utcával alkotott csomópontja, 
Vak Bottyán utca 2x2+1  sávosra való átalakítása, Lehel utca egy szakaszának 
szélesítése.  Az útépítési dokumentációkban felsoroltak közül:  Keleti behajtó 
út létesítése. A Ferihegyi repülőtérre vezető utat is  érintik a szükségesnek 
tartott változások: új fel-és lehajtó létesítése,  bélésfalak létesítése. 
Kerületi kezelésű utak vonatkozásában új szervizutak létesítése 
BKV kezelésébe kerülő új utak létesítése, autóbusz pályaudvar, stb.) 
 
A Jelenlegi és várható forgalmi állapot című lapon az EVD, illetve az útépítési 
dokumentációk jármű/óra forgalmi méréseket és prognózisokat közölnek.  A 
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Vak Bottyán utca tervezési hely melletti szakaszain 135, 226, 269 
személygépjármű óránkénti forgalomnövekedést prognosztizál. 
Ez valószínűsíthető, sőt, alábecsült, ha figyelembe vesszük, hogy a Vak 
Bottyán utcán lesz a „B” épületrésznek egy behajtója és kihajtója (mely 
egyben teherforgalmi kihajtó is lenne), és ebből az épületrészből 
megközelíthető lesz a másik két épületrész is a 2x2 sávos, épületen belüli, 
több szinten lévő parkolókat összekötő utakon. A külső úthálózat determinálja, 
hogy aki a Sibrik felüljárón, valamint az Üllői út felől érkezik, kénytelen lenne 
áthaladni a Vak Bottyán utcán, a védendő lakótelep előtt. Az érkező 
személygépkocsik túlnyomó többsége erről az oldalról közelítené meg a 
tervezett létesítményt, mivel a Ferihegyi repülőtérre vezető útról lenne ugyan 
személygépjármű lehajtás, de nem jellemző onnan bevásárlóközpont irányú 
célforgalom, mivel a Ferihegyi útra való ráhajtási pontok száma korlátozott. 
A létesítmény teljes teherforgalma is a Vak Bottyán utcán tudna csak 
áthaladni, mielőtt eléri a Lehel utca  „A” épületrész melletti szakaszát, illetve 
az épület mögött kialakítandó szervizutakat. A teherforgalom ugyanis csak a 
Sibrik felüljáró, illetve az Üllői út felől a Simonyi Zsigmond utcán át 
közelíthetné meg a létesítményt, mivel a Lehel utca lakótelep melletti része 
(be nem tartott) súlykorlátozás alá esik, azt a létesítmény miatt „csak” a 
személygépjármű és kisteher forgalom érintené. 
Tehát a tervezett, 50.000 négyzetméter kereskedelmi szintterületet, valamint 
ezen felül egyéb szolgáltató, szórakoztató funkciókat tartalmazó létesítmény 
majdnem teljes gépjármű forgalma hozzávetőlegesen 3-4000 lakást érintene 
közvetlenül. 
Ez már önmagában is szükségessé teszi a környezeti hatásvizsgálat 
elvégzését a Rendelet 
5. számú mellékletének 1. a), c), e),  2. cc), cd),  3. a), h) pontjaira 
tekintettel!  
 
A  levegőminőséget is befolyásoló zöldfelületekre vonatkozó észrevételeink: 
A tervezési terület észak felől naponta 100.000 ember tömegközlekedési 
érkező, induló és átszálló forgalmát bonyolító intermodális csomópont, dél felől 
nagy lakásszámú lakótelep mellett fekszik. 
 
Amit a tervezési területen a tervezett létesítmény miatt megszüntettek: 

- 1 hektár területű erdőrészlet a volt Ifjúsági tábor területén, 
- kb. 1 hektáros, valódi füves sportpálya fasorokkal. 

Bár a kiserdőnek ez a részlete papíron „városközponti övezet”-ben volt az 
átsorolás előtt, a sportpálya pedig „jelentős zöldterületű intézményi övezet” 
volt, kondicionáló értékük fontos szerepet töltött be ezen a helyen. Lényeges 
körülmény, hogy ezek a zöldfelületek „termett talajon”, vagyis az eredeti 
altalajjal közvetlen vertikális kapcsolatban álló felületek voltak. 
 
Amit a tervezett létesítmény nyújtana ezek helyett a KSZT (44. oldal és a 
homályos megfogalmazású  40/A és 40/B ábra a KSZT 49. és 50. oldalán) és 
az EVD (16. oldala) szerint: 
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- terepszinten: 9.720 négyzetméter, de ebből csak a barkácsáruház  3.480 
négyzetmétere lenne „termett talajon”, bár az is lehet, hogy az „A” épü-
letrész miatt tervezett mélygarázs miatt az is aláépített lenne.  A „B” és 
„C”  épületrészek telkein a KSZT szerint 90 %-os terepszint alatti beépí-
tés valósítható meg, és a maradék 10% tekintetében sincs garancia arra 
vonatkozóan, hogy a tervezett terepszintű zöldfelületek alatt lesz. 

- A KSZT hibája, hogy nem írja elő a tetőkert földrétegének vastagságát. 
Ugyanis még az 1  méter feletti feltöltés  esetén is csak a létesített kert 
75%- a számítható be a telkenként kötelező zöldfelületi minimumba, az 
50 cm vastag földrétegbe telepített kert területének  csak 50%-a, a 20 
cm vastagságú földbe telepített kertnek csak 25%-a. Hacsak nem 2 mé-
ter vastag földréteget telepít a beruházó az épület tetőszerkezeteire, ak-
kor azok nem számíthatók be teljes területükkel.  

- Ezért alapvetően hibás KSZT-n alapul az EVD-nek az az állítása, hogy 
16.000 négyzetméter zöldterület kiépítését tervezik. 

 
Megjegyezzük, hogy csak a „termett talajon” létesített zöldfelületnek van 
jövője hosszútávon, a tetőkerti és aláépített zöldterületek gazdaságfüggők, 
(vagyis azok virulása mindörökre függ a fenntartó szándékától illetve 
lehetőségeitől). 
 
 
Az útépítési dokumentációk táblázatának egyik jelentős hibája: 
A „jelenlegi és várható forgalmi állapot” című táblázat „várható” részében a 
teherforgalmat jelentő „Q2” és „Q3” oszlopokban a Vak Bottyán utcához a 
„Q2”- ben nem jelzett növekedést, a „Q3”-ban pedig „0”-kat írt.  
Fentebb már kifejtettük, hogy mind az EVD (38. oldalán), mind az útépítési 
dokumentációk (Külső úthálózat Építési tenderterv 15-17. oldal) részletezik, 
hogy a tervezett létesítmény teljes teherforgalma kényszerűen áthaladna a 
lakótelepet határoló Vak Bottyán utcán. 
Tehát a táblázat súlyosan hibás a teherforgalom vonatkozásában. 
 
A dokumentációk valamennyi hibáját nem feladatunk felfedezni, de ezt 
lényegesnek tartjuk a létesítmény hatásainak megítélése 
szempontjából. 
Azonban fentiekre tekintettel nem tartjuk elfogadhatónak az EVD sommás 
értékeléseit („ELVISELHETŐ” stb.) 

 
 
Jelen észrevételeinkben kifejtett körülmények miatt csak a tervezettnél jóval 
kisebb volumenű és zöldfelületek vonatkozásában nagyobb területen valódi, 
termett talajon létesített zöldfelülettel kialakított létesítményt tartunk 
elfogadhatónak. 
 
Fentiekre tekintettel szükségesnek tartjuk környezeti hatásvizsgálat 
elvégzését. 
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Budapest, 2008. június 3. 
 
Tisztelettel: 
 
 
 
Schnier Mária 
elnökhelyettes 
 
 
 
 
 
(Mellékeljük  a „CÉFO Civilek Érdekvédelmi Fóruma Kispestért” észrevételeit is) 
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2008. június 5. 
184/2008 

 
 
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
 
Gyapjas József Úr 
Igazgató részére 
 

Tisztelt Igazgató Úr! 
 

A Fővárosi Bíróság a Levegő Munkacsoport és a lakosság érdekeit képviselő 
szervezetek felülvizsgálati kérelme nyomán, 13.K.31.056/2007/25. számú 
ítéletében hatályon kívül helyezte az Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 14/5718-31/2006. számú 
határozatát, amely az előzetes vizsgálati eljárás lezárásaként kimondta, hogy a 
Kőbánya-Kispest metróállomás mellé tervezett hatalmas bevásárlóközpont 
építésének nincs jelentős környezeti hatása. A bíróság a környezetvédelmi 
hatóságot új eljárásra utasította, amely április 22-én a Felügyelőségen meg is 
indult. 
A helyi lakosok időközben arról tájékoztatták szervezetünket, hogy a 
beruházás kivitelezése jelenleg is folyik, készül a létesítmény alapja, annak 
ellenére, hogy a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a 
környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásról 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) d) pontja szerint a 
tevékenység környezetvédelmi hatásvizsgálat-köteles, így a tevékenység csak 
a környezetvédelmi hatóság jogerős – a környezet használatát engedélyező, 
vagy a beruházás jelentéktelen környezeti hatását megállapító – határozata 
birtokában kezdhető meg. 
Tekintettel arra, hogy a fenti beruházás ilyen jogerős határozattal nem 
rendelkezik, kérem a tisztelt Felügyelőséget, hogy a rendelet 26. § (1) c) 
pontja és (2) bekezdése alapján tiltsa meg mindenfajta kivitelezési munka 
végzését a beruházással kapcsolatban. Kérem továbbá, hogy a 26. § (3) 
bekezdés alapján szigorú bírságot szabjanak ki a beruházóra, tekintettel arra, 
hogy az építkezés során a környezet állapotában visszafordíthatatlan káros 
változások következhetnek be. 
314/2005. Korm. rendelet: „26. § (1) E rendeletben vagy hatósági 
határozatban foglalt határidőn túl jogerős egységes 
környezethasználati engedély nélkül folytatott tevékenység vagy egy 
részének gyakorlását a felügyelőség határozatában a környezetre 
gyakorolt hatás jelentőségétől függően 

a) korlátozhatja, 

b) felfüggesztheti, 

c) megtilthatja. 
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(2) Ha az 1. § (3) bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozó 
tevékenységet környezetvédelmi engedély nélkül, valamint d) 
pontjának hatálya alá tartozó tevékenységet az előzetes vizsgálat 
lefolytatása nélkül, illetve az előzetes vizsgálatban hozott határozat 
alapján szükséges környezetvédelmi engedély nélkül kezdtek meg, 
akkor a felügyelőség a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől 
függően az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezményeket 
alkalmazhatja. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezéssel egyidejűleg a 
felügyelőség határozatában a tevékenység engedély, illetve előzetes 
vizsgálat nélküli folytatásának időtartamára a környezethasználót a 
tevékenység környezetre való veszélyességétől függően ötvenezer-
százezer forint/nap összegű bírság megfizetésére kötelezi.” 

 
Kérem, hogy a meghozott intézkedésekről szervezetünket tájékoztatni 
szíveskedjenek. 
 
 
 Tisztelettel: 
 

Schnier Mária  
elnökhelyettes 

 
 


