
Miért nem kárpótolja a tervezett plazák mellett lakókat  
a tetőkertek ígérete? 

 
A bevásárlóközpontok egyre nagyobbak. Ma már a húszezer négyzetméter is viszonylag 
kicsinek számít… A  beruházók igyekeznek a megvásárolt telek minden négyzetméterét 
kihasználni, és hosszas viták eredményeképpen sikerül csak némi terepszinten 
megvalósítandó zöldfelületet kijelöltetni a szabályozási terveken, még akkor is, ha ez az 
építési övezet előírásai szerint kötelező. Divattá vált a tetőkertek beszámítása az előírt 
zöldfelületbe, amelynek százalékos arányát a településrendezési tervekben kell rögzíteni.  

Az érvényes településrendezési terveknek való megfelelést elvileg az építéshatósági 
eljárásokban ellenőriznék, ha az építési tervek ezt lehetővé teszik. Ha igen, akkor is komoly 
számítási feladat a változatosan elhelyezkedő tetősíkokon különböző rajzolatúra elgondolt 
növényágyások területének összegzése, mivel a tetőtéri zöldfelületek figyelembe vételénél is 
be kellene tartani a Budapesti Városrendezési Keretszabályozás előírásait. 

A tetőkertek a magasból nézve jól mutathatnak. Gyönyörködhetnek bennük azok is, akik a 
bevásárlóközpontok tetején akarnak sétálni, pihenni.  

Talán tetszeni fognak a budai Skála-telekre tervezett bevásárlóközpont reménybeli dús 
függőkertjei a Bercsényi utcai házak felső emeletein lakóknak is, mivel a beruházó 
terepszinten igen kevés valódi zöldfelületet tervez. A régi sivár parkolónál lehet, hogy szebb 
látvány lesz az ötödik, hatodik emelet magasságából. A földön járókelők és az alsóbb szinten 
lakók valószínűleg jobban örülnének az előttük három-hat szinten magasló, kéthektárnyi 
egybeépített monstrum helyett terepszinten ültetett közkertekkel kellemesen osztott, városias 
léptékű, kisebb és kevesebb forgalmat vonzó épületcsoportnak. A tetőkertek nem lesznek 
hatással a létesítmény miatt keletkező forgalmi torlódásokra sem. 

A Levegő Munkacsoport kérésére még a 2002. évi szabályozási tervben rögzítették, hogy 
az építési telek határán belül 5 méter széles előkert kialakítása legyen kötelező a Bercsényi 
utca és a Váli utca mentén. Ennyivel legalább távolabb kerül az épület a túloldali 
lakóházaktól. 

A Kőbánya-Kispest metró végállomás melletti lakótelep lakossága a KÖKI Center tervét 
megelőzően a BKV fasorokkal szegélyezett, valódi füves sportpályájára és a volt ifjúsági 
tábor 1 hektáros kiserdőjére látott ablakából. Most a 7 hektáros terület úgy néz ki, mint az 
ókori Karthágó a rómaiakkal vívott vesztes háború után, amikor földjét még sóval is 
felszórták megtorlásként, hogy ott többé semmi ne teremjen. A szabályozási tervben előírt 
mennyiségű tetőkertek valószínűleg az egész területet 80-90 százalékban elfoglaló, átlag 4-5 
emelet magasságú épületegyüttes tetőszintjeit fogják díszíteni. Ez az építési 
tervdokumentációban még nem látszik. Csodálkozni lehet, hogy a szomszédos lakosság nem 
tud igazán örülni? A szabályozási terv miatt keresetet nyújtottak be, az építési engedélyt 
megfellebbezték. Ebben a Levegő Munkacsoport támogatja a helyi társadalmi szervezeteket. 

Szintén a jövő ígérete a kisföldalatti végállomásánál a 20 000 négyzetméter bruttó 
szintterületű bevásárlóközpontot tartalmazó, 38 000 bruttó szintterületű beépítési terv, 
melynek tervezői szintén a tetőkertre álmodják az övezetben kötelező zöldfelületi arány 
megvalósítását. Ezt azonban a környéken lakók nem láthatják majd, mivel az ő házaik, az 
övezeti előírásoknak megfelelve, jóval alacsonyabbak. Talajszinten itt is lesz némi fairtás a 
tervezési területen: „A kereskedelmi és egyéb funkciókat tartalmazó komplexum épülete és a 
belső út építése miatt 81 lombos és 23 tűlevelű, a parkolóház és a behajtó miatt 47 lombos fa 
kerül kivágásra.” A helyi lakosság és a társadalmi szervezetek a Levegő Munkacsoport 
támogatásával küzdenek a terv ellen. 
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