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Újbudai Városközpont: amit elértünk, és amit nem   
 
 
A Levegő Munkacsoport már a településrendezési eljárás kezdete óta túlzott mértékűnek 
tartotta a Budapest XI. kerületi Bercsényi utca, Váli utca, Kőrösy József utca és Október 23. 
utca által határolt terület beépíthetőségi paramétereit és megpróbálta módosíttatni a terve-
ket a beépítés csökkentése és több valódi zöldfelület létesítése, a lakókörnyezeti minőség 
javítása érdekében. Ezen a téren azonban kevés eredményt ért el, pontosabban azt, hogy a 
Bercsényi utca és a Váli utca mentén az építési vonal a telekhatártól legalább 5 méterrel bel-
jebb került, és ebben sávban kötelezően előkertet kell létesíteni. Ezt az eredményt még a 
2002. évben jóváhagyott kerületi szabályozási terv (KSZT) egyeztetési eljárásában sikerült 
elérnünk, amikor a szabályozás még nagyobb területet, a Móricz Zsigmond körtér környékét 
foglalta magában. 
 
Szerencsére ezt az eredményünket nem semmisítette meg a kerületi képviselő-testület, 
amikor 2006 második felében éppen amiatt volt kénytelen erre a szűkebb területre vonatko-
zóan új szabályozást készíttetni, mert a 2002. évi tartalmazott egy olyan „önműködő” korlá-
tozást a beépíthetőség nagyságának vonatkozásában, amit az új tulajdonos nem volt haj-
landó elfogadni. Ez az önműködő korlátozás abból állt, hogy ebben a tömbben új beépítés 
esetén ne lehessen igénybe venni az országos szabályozást enyhítő parkolóhely-létesítési 
kedvezményt. (Kötöttpályás tömegközlekedés 300 méteres körzetében az előírt parkolóhely 
mennyisége 50 százalékkal csökkenthető, ha a település – ez esetben a kerület – rendelke-
zik parkolási szabályzattal, ami ezt tartalmazza.) 
 
A „gyanútlan” beruházó annak tudatában nyújtotta be a környezetvédelmi szakhatósághoz 
az előzetes vizsgálati dokumentációt, hogy ennek a kedvezménynek az igénybe vehetősége 
itt is működik. Így a 78 940 négyzetméter összes szintterületű bevásárló- és szórakoztató 
központ parkolóhely szükségletének számításánál alkalmazta az 50 százalékos szorzót. A 
környezetvédelmi szakhatóság azonban elutasította kérelmét, mivel az ebben a tekintetben 
nem egyezett az érvényes kerületi szabályozási tervvel. 
 
Ha a  tervezett bevásárlóközpont szintterületéhez hozzászámítjuk még a 12 000 négyzetmé-
ter összes szintterületűre tervezett, a bevásárlóközpont óriáskockájához hozzáépítendő hat-
szintes lakóházat, akkor megállapítható, hogy a beruházó a 3 hektáros alapterületű tömböt 
3-as szintterületi mutatóval kívánja beépíteni. 
 
Abban az esetben, ha nem veheti igénybe az 50 százalékos parkolóhely-létesítési kedvez-
ményt,  kétszer akkora mélygarázst  kellene építenie, vagyis a tervezett 3 mélyszint helyett 
6 mélyszintet. Ez nyilván megnövelte volna a költségeket. A 2002. évi szabályozási terv úgy 
gondolta önmérsékletre kényszeríteni a beruházókat, hogy a parkolóhely-létesítési kedvez-
mény igénybe vételének tiltása miatt költségkímélésből kevesebb funkcionális szintterületet, 
vagyis kisebb beépítést valósítanának meg, levegősebb térkihasználással, több zöldfelülettel. 
A városrésznek ez nyilván hasznára vált volna. 
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Nem így történt. 
A képviselő-testület inkább úgy módosította a tömbre vonatkozó szabályozási tervet, hogy 
igénybe vehető legyen az 50 százalékos parkolóhely-létesítési kedvezmény, vagyis a beru-
házó igényeihez mérten „testre szabta” azt. Az új KSZT 2007-ben lépett érvénybe, szente-
sítve a 90 ezer négyzetméter bruttó szintterületet tartalmazó óriáskockát. 
 
A Levegő Munkacsoport az új eljárásban is megpróbálta elérni a beépítési tervek mérséklé-
sét. Írásbeli véleményezéseiben javaslatot tett az előkert szélességének növelésére azzal a 
céllal is, hogy a nagy forgalmú létesítmény és a lakóházsorok közötti távolságot valamivel 
növelje. A beruházóval is több alkalommal folytattunk barátságos tárgyalást erre vonatkozó-
an. 
 
Lehet, hogy eljön még az az idő, amikor egy társadalmi szervezet a lakókörnyezet minősé-
gének javítása érdekében rábeszélheti a beruházókat és a beépítést engedélyező önkor-
mányzatokat a tervezett beépítések volumenének csökkentésére. A kerületi önkormányzatok 
azonban általában még nem mutatnak hajlandóságot arra, hogy hatáskörükön belül a város-
kép és a környezeti minőség érdekében csökkentett paraméterekkel alkalmazzák a budapes-
ti városépítési keretszabályozás múlt századi telekspekulációt tükröző maximális kereteit. 
 
Amit a településrendezési és környezetvédelmi eljárásban nem tudtunk elérni, azt az építés-
hatósági eljárásban már nem érvényesíthettük. Ügyféli jogállásunk keretében ezért másképp 
próbáltuk legalább enyhíteni az építkezés mellett lakók kiszolgáltatottságát. Folytattuk tár-
gyalásainkat a beruházóval, képviselve a lakók érdekeit, akik már előre rettegtek attól (más 
társasházak közismert szerencsétlen példáján okulva), hogy milyen következménye lesz a 
Bercsényi utca lesüllyesztésével járó közműcseréknek. A kerületi és a fővárosi szakhatóság 
ugyanis megadta engedélyét ahhoz, hogy a bevásárlóközpont mélygarázsának második 
mélyszintjére a közterületről legyen behajtás, amihez a mostani kocsiút helyén két közúti 
sávos aluljáró kialakítása szükséges.  
 
A tárgyalások során a beruházó hajlandóságot mutatott a társasházak gondjainak enyhítésé-
re. Ezért – bár továbbra sem tartjuk környezetvédelmi és városképi szempontból helyesnek 
a beépítés mértékét – a lakókkal történt egyeztetés nyomán lemondtunk az „Újbudai Város-
központ” bevásárló- és szórakoztatóközpont, irodaház és lakóház építési engedélyének meg-
fellebbezéséről. A tárgyalások eredményeképpen ugyanis az ING Magyarország Ingatlanfej-
lesztő Kft. aláírt egy olyan nyilatkozatot, melyben vállalja, hogy az építkezés, valamint a 
kapcsolódó infrastrukturális beruházások megvalósítása következtében a Bercsényi utcai és 
Váli utcai házakban keletkező építészeti, épületgépészeti és egyéb meghibásodások, illetve 
szükséges épületgépészeti felújítások költségét megtéríti. Vállalta továbbá az ING Kft., hogy 
a lakosság iránti méltányosságból a közművek áthelyezési munkálatait úgy időzítik, hogy 
azok ne a fűtési időszakra essenek. 
 
A tárgyalások során hangot adtunk annak a reményünknek, hogy a cég következő beruhá-
zásaiban jóval nagyobb arányban létesít majd zöldfelületet. 
 
Budapest, 2008. augusztus 29. 
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