
Zugló: zöldövezet zöld nélkül? 
 
 

A Csömöri út – Szuglói körvasútsor – Pöstyén utca – Öv utca által határolt több mint két 
hektáron, családi házas környezetben irodákat és lakásokat építene egy beruházó. A Hermina 
Centernek keresztelt beruházást már meghirdették a befektetők, már megvásárolhatók a 
lakások, irodák. Sőt, már az első kapavágáson is túl vannak, miközben környezetvédelmi 
hatástanulmányt még nem készítettek, a környezetvédelmi felügyelőségtől az építkezésre 
engedélyt még nem kaptak. Pedig a tervek szerint 890 lakást és irodákat, vagy az irodák 
helyett még további 300 lakást építenének, amelyhez elengedhetetlen lenne a környezeti 
hatóság engedélye.   

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 
szóló 314/2005. számú kormányrendelet 3. számú mellékletének 140. tétele szerint már 300 
parkolóhely szükséglettől engedélykérelmet és előzetes vizsgálati anyagot kell benyújtani a 
környezetvédelmi hatósághoz. A tervek szerint jóval több parkolóhely szükséges a 890 
lakáshoz és irodához, mint háromszáz.  

A kerületi önkormányzat az egyszer már jól bevált trükkhöz folyamodott, amelyet a 
Zuglói Zöldváros elnevezésű beruházás esetében már kipróbált. A területet több telekre 
osztotta, és ezek egyikére előre kiadta az építési engedélyt, mondván, hogy telkenként nem 
haladja meg a tervezett beépítés a hatásvizsgálatról szóló rendeletben rögzített határértéket. A 
benyújtott kérelem és előzetes vizsgálati anyag természetesen az egész, öt telekre osztott 
területre vonatkozik. 

A környéken érintett lakosságtól megtudtuk, hogy az építkezést már meg is kezdték annak 
ellenére, hogy az előzetes környezeti vizsgálat elbírálása még folyamatban van. Mivel a 
Zuglói Önkormányzat még a környezetvédelmi hatóság által megküldött felszólítást követő 
két hét után sem tett eleget a közzétételi kötelezettségének, a lakosság a Levegő 
Munkacsoporthoz fordult. Az érintett lakók ekkor szereztek tudomást arról, hogy véleményt 
nyilváníthatnak az orruk előtt megkezdett óriási építkezés előzetes környezeti vizsgálatáról. 

A Levegő Munkacsoport a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőséghez március 27-én benyújtotta az előzetes vizsgálattal kapcsolatos 
észrevételeit. 
 
 
 

Kicsi vagy kocsi? 
 

Ezt a kérdést helyettünk dönti el az Országos Területrendezési és Építési Követelmények 
(OTÉK) akkor, amikor minden lakáshoz kötelezően előír egy parkolóhelyet. A „magyar 
ember” persze ezt az előírást is számtalan esetben kijátssza, hatósági közreműködéssel. Így 
keletkeznek a sötét, aprócska, penészes falú otthonok, illetve olyan lakóparkok, ahol nemhogy 
játszótér nincs a közelben, de a gyerekkocsit se lehet végig tolni a járdán. Zuglóban, amely a 
rendszerváltás után évekig őrizte a zöldterületeit, ma a következő trükközést alkalmazzák 
ismételten: intézményi területbe sorolnak be területeket, majd 100 százalékig lakóépületekkel 
építik be, arra hivatkozva, hogy a rendelet ezt nem tiltja meg explicit módon. Az építtető 
extraprofitja abban van, hogy intézményi területet intenzívebben lehet beépíteni, vagyis több 
lakást helyezhet el, mintha a területet eredetileg lakóövezetnek minősítették volna. 

Sokat segítene, ha átvennénk a német szabályozási gyakorlatot, amely minden lakáshoz 
300 méteren belül öt négyzetméter játszótér kialakítását követeli meg. Jó volna, ha az 



országos szabályozás módosításáig a kerületek saját területükre alkalmaznának egy, a 
némethez hasonló gyakorlatot.  

Az új lakásokhoz kötelezően létesítendő közpark azonban nemcsak a gyerekek, hanem az 
elöregedő lakosság szempontjából is fontos lenne. Elvárható lenne, hogy a főváros és a 
kerületek képviselőtestületei az ott élők érdekeit is figyelembe vegyék, ne csak a gyors 
meggazdagodásra hajtó befektetőkét.  
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