
Túlépítések a jogszabályi kiskapuk kihasználásával 
 

 
A városképi torzulások, a lakónegyedek környezetének tönkretétele, a lakások 

elértéktelenedése, a közlekedés kezelhetetlensége lett néhány jogszabályi kiskapu eredménye. 
Sajnos visszafordíthatatlanok lettek a következmények, mivel a jogszabályok kijátszásával 
felépített hatalmas épületmonstrumok bontása megoldhatatlan a lakóházak 15-20 méternyi 
szomszédságában. A kárvallott lakosság otthona környezetének ily módon való tönkretételét 
felháborodással, de jogorvoslati lehetőség hiányában tehetetlenül kénytelen elviselni. 

A Levegő Munkacsoport jogszabálymódosítási javaslata, amelyet 2007. május 25-én juttatott 
el a környezetvédelmi miniszterhez, megakadályozná, hogy a jövőben ilyen esetek előforduljanak. 

A nagyméretű beépítések hatásvizsgálatának szükségességét először a 20/2001. számú 
kormányrendelet írta elő. Ha a tervezett beépítés öt hektárt vagy annál nagyobb területet foglal el, 
vagy az országos jogszabály szerint kötelezően biztosítandó parkolóhelyek száma eléri az 500-at, 
az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a környezetvédelmi felügyelőséghez kérelmet és 
előzetes környezeti tanulmányt kell benyújtani. A határértékeket a 314/2005. kormányrendelet 
szigorította három hektár területfoglalásra és 300 gépkocsi parkolóhelyre.   

Ha például egy területre a beruházó 300 lakást, vagy annyi irodát szándékozik építeni, 
amennyihez 300 parkolóhely létesítését írja elő az országos településrendezési és építési 
követelményeket tartalmazó rendelet, akkor a településrendezési terv önkormányzati jóváhagyása 
után be kell nyújtania a környezetvédelmi engedély iránti kérelmet a környezetvédelmi 
felügyelőséghez. Építési engedély iránti kérelmet csak a környezeti hatásvizsgálati eljárás után 
kezdeményezhet, ha a környezetvédelmi felügyelőség döntése ezt lehetővé teszi. 

A 300 lakás, illetve 300 parkolóhely csak az alsó határ, de tapasztaljuk, hogy ezer lakásos 
lakóparkok és városnyi méretű irodaházegyüttesek is épülnek egy településrendezési terv alapján. 
A hatásvizsgálati eljárás során mérlegelhető lenne ezek elhelyezhetősége a kiszemelt 
környezetben.  

A helyzet mégis más! 
Elterjedt gyakorlat szerint a településrendezési terv önkormányzati jóváhagyása után a 

tervezett épületegyüttes első épületére megkérik a beruházók az építési engedélyt az 
önkormányzatok illetékes hatóságától – és meg is kapják. A tervezett épületegyüttes első épülete 
ugyanis még éppen alatta van a környezeti hatásvizsgálatról szóló rendeletben szereplő 
határértéknek. Mondjuk: 240 lakást tartalmaz, vagy annyi irodát, amelyhez csak 290 
parkolóhelyet kötelesek létesíteni. Ezt azért tehetik, mert a 46/1997. számú kormányrendelet 16. 
paragrafusának (2) bekezdése szerint az építkezés több szakaszra bontható. 

A Levegő Munkacsoport ennek a jogszabályhelynek olyan módosítását javasolja, mely 
nem teszi lehetővé építési engedély kiadását külön egy épületre, ha a tervezett építkezés 
teljes megvalósításához környezeti hatásvizsgálati eljárás megindítása szükséges. 

A Levegő Munkacsoport másik javaslata a közlekedési szakhatóságokra vonatkozik. A 
településfejlesztési kérdésekkel kapcsolatos környezeti hatásvizsgálati eljárásokba kötelező 
legyen bevonni a közlekedési szakhatóságokat és a döntésnél állásfoglalásukat figyelembe 
venni.  

A környezetvédelmi felügyelőségek ez utóbbit rendszerint meg is teszik. Ám ha a közlekedési 
szakhatóság véleményére hivatkozva utasítanak el egy környezetvédelmi engedélykérelmet,  
(például 60 ezer négyzetméter szintterületű bevásárlóközpont létesítésére vonatkozót), az 
fellebbezés esetén kifogásolható. Ugyanis a környezeti hatásvizsgálatról szóló rendelet erre 
vonatkozó felsorolásában nem szerepel kötelezően a közlekedési szakhatóság bevonása. 
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