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A bíróság új eljárást rendelt el  
a Múzeum-kerti mélygarázs ügyében 
 
 
 
Szeptember 10-én délelőtt volt a Fővárosi Bíróságon annak a pernek a 
harmadik tárgyalási napja, amelyet a Levegő Munkacsoport indított a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) azon határozata ellen, amellyel 
megadta az elvi építési engedélyt a Múzeumkert Bródy Sándor utcai oldala 
alá tervezett mélygarázshoz. A tárgyaláson a bíróság ítéletet hozott, 
amelyben a KÖH határozatát részben – a környezetvédelmi rész tekintetében 
– hatályon kívül helyezte és a hatóságot új eljárásra utasította. Az ítélet 
jogerős. 
 
 
A Levegő Munkacsoport döbbenetesnek tartja, hogy a történelmi, ősfákkal borított, városképi 
jelentőségű parkban egy 60 férőhelyes mélygarázst valósítana meg a Múzeum vezetése oly 
módon, hogy számos gyönyörű fát vágnának ki, és helyükre a 80 centiméteres földtakaró 
miatt soha többé nem lehetne hasonló növényzetet telepíteni, felborítva ezzel a kert 
szimmetriáját és a környék barátságos, zöld arculatát.  
 
A beruházás engedélyezési eljárásával kapcsolatban jogi aggályok is felmerültek, amelyek 
elsősorban az alábbiak voltak:    

− A hatóság településrendezési eljárás megléte nélkül adott elvi építési engedélyt olyan 
övezetben, ahol azt minden beépítési szándék jelentkezésekor kötelező lefolytatni. 

− A hatóság nem vette figyelembe, hogy a Múzeumkert olyan területre esik, ahol minden 
településrendezési tervet vagy annak módosítását csak a Fővárosi Közgyűlés 
egyetértése esetén lehet elfogadni.  

− A hatóság nem ellenőrizte ezeket a körülményeket, és engedélyét fenti eljárások 
hiányában adta ki. 

− A hatóság a Levegő Munkacsoportot, mint környezetvédő társadalmi szervezetet 
kizárólag az elvi építési engedélyben szakhatóságként megkérdezett környezetvédelmi 
hatóságok állásfoglalására vonatkozóan fogadta el ügyfélként. 

− A környezetvédelmi szakhatóság nem vizsgálta meg a tájképi és természetvédelmi 
szempontokat, ezeknek egyáltalán nem tulajdonított jelentőséget, miközben a 
környezetvédelmi hatásokat is hiányosan elemezte (nem szólt például a lombvesztés 
miatti légszennyezési hatásokról). 

 
A Fővárosi Bíróság az elkövetett eljárási és tartalmi hibák közül ez utóbbit találta olyan 
súlyosnak, amely az ügy érdemére is kihatott, és amely miatt új eljárás lefolytatására van 
szükség. Az ítélet szóbeli indokolása szerint sem az első fokú sem a másod fokú 
környezetvédelmi szakhatóság nem nyilatkozott teljes körűen a környezetvédelmi és 
természetvédelmi kérdésekben. Nem tartották szükségesnek, hogy a természetvédelem és 
tájvédelem vonatkozásában az üggyel kapcsolatban állást foglaljanak, és azt mondták ki, hogy 
„a tárgyi ingatlan beépített terület, országos jelentőségű vagy európai közösségi jelentőségű 
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természetvédelmi oltalom alatt nem áll”. A Fővárosi Bíróság ezzel szemben rámutatott arra, 
hogy a védett területen kívüli természetvédelmi értékek is a természetvédelem körébe 
tartoznak, így a szakhatóságnak figyelembe kellett volna vennie a kert természeti értékeit érő 
hatásokat. Különösen tekintettel kellett volna lennie arra, hogy a Múzeumkert védett 
intézménykert a BVKSZ* 5. számú melléklete alapján a városkép, a növényzet értéke és az 
idegenforgalom szempontjából. 
 
 
Budapest, 2009. szeptember 10. 
 
 
 
 Dr. Bendik Gábor Schnier Mária 
 jogász a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese 

 
 
 
 

* 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. Rendelet a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról 
 
 
 
A témához kapcsolódó korábbi anyagaink az alábbi címeken találhatók: 
www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/muzeumkert_0811.pdf  
www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/melygarazs0806.pdf  
www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/muzeum0705.pdf   
www.levego.hu/kiadvany/zoldterulet/nemzeti_fellebkieg-0610.pdf  
www.levego.hu/kiadvany/zoldterulet/nemzeti_felleb-0610.pdf  
 
 
 


