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Építkezés környezetvédelmi engedély nélkül 

 
Lehet környezetvédelmi engedély nélkül is építkezni, de „nem való” ab-
ban az esetben, ha a létesítmény környezeti hatásvizsgálati eljárás köte-
les. 

Februári számunkban hírt adtunk arról, hogy megszűnt a hatásvizsgálati eljárás 
kikerülésének lehetősége, amit a beruházók úgy „oldottak meg”, hogy a tervezési 
területet több telekre és építményre, illetve több tulajdonosra osztották. Az új 
rendeletet megelőzően így sikerült kikerülnie várható hatásainak összevont meg-
mérettetését a majdnem 700 lakásosra tervezett „Zuglói Zöldváros” építtetőjének, 
és egy cégből többre osztódva követelte a hatásvizsgálati eljárás beszüntetését a 
Pöstyén utcai Hermina Center telkének újdonsült öt tulajdonosa.  

Mai cikkünk arról szól, hogyan lehet „ügyesen” megelőzni a környezetvé-
delmi hatóság határozatát az építkezés megkezdésével.  

Nem írja elő külön jogszabály, hogy az építési hatóság csak abban az esetben ad-
hatja ki az építési engedélyt a környezeti hatásvizsgálati eljárásra kötelezett tevé-
kenységekre, ha a kérelmező a környezetvédelmi hatóság határozatával igazolja, 
hogy megkezdheti a környezethasználatot (az építkezés is annak minősül). Ennek 
ellenére nem célszerű az építési engedély kiadása, mielőtt meglenne a környezet-
védelmi határozat. A környezeti hatásvizsgálati eljárás során ugyanis megtörtén-
het, hogy a környezetvédelmi hatóság nem engedélyezi a létesítmény eredeti ter-
vek szerinti megvalósítását, és az engedélykérő kénytelen új tervet készíttetni. 

Normális esetben a környezetvédelmet komolyan vevő beruházó nem is nyújtja be 
az építési engedélyezési terveket az építési hatósághoz, mielőtt jogerőssé nem 
válik a környezetvédelmi hatóság határozata, amely vagy lehetővé teszi a beruhá-
zást a kérelemhez mellékelt előzetes vizsgálati dokumentáció szerint, vagy kör-
nyezeti hatásvizsgálati eljárást tesz kötelezővé a tervezett létesítmény várható 
hatásainak alaposabb kivizsgálása céljából, vagy egyből elutasítja a kérelmet. 

A környezeti hatásvizsgálati eljárás hosszadalmasabb, szakszerű környezeti hatás-
vizsgálat készíttetésével indul, annak véleményezési eljárása után közmeghallga-
tást kell tartani, és ezt követően a környezetvédelmi hatóság dönthet a létesít-
mény engedélyezéséről vagy elutasításáról. A környezetvédelmi hatóság honlap-
ján és hirdetőtábláján mindkét fajta eljárást (az előzetes vizsgálatit, és amennyi-
ben sor kerül rá, a környezeti hatásvizsgálatit) meghirdeti, és felszólítja az illeté-
kes önkormányzatot is annak közzétételére. 

Bár az előzetes vizsgálati eljárás során az érintett lakosság és az eljárásba beje-
lentkező társadalmi szervezetek észrevételeinek megtételére korlátozott idő áll 
rendelkezésre, a határozatot meg is fellebbezhetik, amely jogerőssé csak az Or-
szágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség döntésével 
válik. Ebben az esetben az építkezés vagy bármilyen környezethasználat csak ak-
kor kezdhető meg, ha a másodfokú hatóság a beruházás javára dönt. A környezeti 
hatásvizsgálati eljárást lezáró határozatot ugyanis szintén meg lehet fellebbezni, 
és szintén a másodfokú döntéstől függ az engedélyezés, vagy elutasítás. 
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A fentiek alapján világos, hogy ha jogszabály nem is rendelkezik úgy, hogy nem 
nyújtható be az építési hatósághoz építési engedélyezési terv és kérelem a kör-
nyezetvédelmi hatóság beruházóra nézve kedvező döntése előtt, az építési enge-
dély megadásának enélkül tulajdonképpen nincs értelme. 

Helyesbítünk – abban az esetben van értelme, de csakis a beruházó számára, ha 
az építési munkák megkezdésével nyomást akar gyakorolni a környezetvédelmi 
hatóságra, el akarja kerülni az érintettek észrevételeinek mérlegelését, és azt, 
hogy a környezetvédelmi hatóság döntése a beérkező észrevételek és szakhatósá-
gok állásfoglalásának figyelembevételével  esetleg keresztezi terveit. 

Mit is gondoljunk most a budai Skála-telken megkezdett építkezéssel kapcsolat-
ban? 

A XI. kerületi jegyző már megadta az építési engedélyt az Újbuda Városközpont-
nak nevezett bevásárlóközpont-, iroda- és lakóházkomplexum három hektáron 
elterülő hatalmas tömbjére. A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelőség határozatát az eljárásban részt vevő Levegő 
Munkacsoport azonban még nem kapta kézhez. Nem is titkoljuk, hogy szeretnénk, 
ha a tervezett beépítést a Beruházó megváltoztatná: kisebbre és olyanra, hogy 
valóban kiérdemelje a „városközpont” elnevezést. 

A beruházás a XI. kerület egyik legforgalmasabb, sűrűn lakott részén valósulna 
meg. A tervezési területet határoló utcák szabályozási szélessége a következő: a 
Váli utcáé 16 méter, a Bercsényi utcáé 20 méter, az Október huszonharmadika 
utca kétszer négy közúti sávos középen villamossal. Aki ismeri a területet, annak 
nem szükséges bizonygatni, hogy ennek a főútvonalnak és azt a tervezési terület-
től 100 méternyire keresztező gyűjtőútnak a kapacitáskihasználtsága már most 
több mint 100 százalékos, még akkor is, ha a beruházáshoz készített közlekedési 
tanulmány ezt nem ismeri el. 

A lebontott, húszezer négyzetméter bruttó szintterületű Skála Áruház he-
lyett a tervezett beruházás nyolcvannyolcezer négyzetméter összes szint-
területet tartalmazna. 

Budapest, 2008. február 28. 
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