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064/2007-03-27 
 
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,                                       Budapest, 2007. március 27. 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
 
Tárgy:  Bp. XIV. ker. Csömöri út – Szuglói körvasútsor – Pöstyén utca – Öv utca által 
határolt területen lakóépület + irodaház  (Hermina Center) létesítése KTVF: 5422/2007. 
iktatószámú előzetes vizsgálati eljárás keretén belül véleményezés benyújtása 
 
Tisztelt Felügyelőség! 
 
Tárgyban körülírt tervvel kapcsolatos Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (továbbiakban EVD) 
véleményezése keretében előre bocsátjuk az alábbiakat: 
 

- A Budapest XIV. kerületi Polgármesteri Hivatalban még március 23-án sem volt 
közzétéve a tárgyi EVD. 

- Az EVD tárgyát képező,  öt telekre felosztott terület egyik telkére vonatkozóan már a 
kérelemnek és az EVD-nek a Felügyelőségre való benyújtása előtt kiadták az építési 
engedélyt és ott építkezés folyik, holott az EVD 1.1 fejezetében és 5.1. fejezetében az 
áll, hogy: „A Beruházó az építési engedélyezési eljárást megelőzően megbízta a 
KÉPTÉR Építésziroda Kft.-t (…) a tervezett beruházás megvalósításához Előzetes 
Vizsgálati Dokumentáció (EVD) összeállításával.” Annak ellenére, hogy az EVD a 
teljes, a tárgyban körülírt közterületekkel határolt, 21.573,7 négyzetméter területre 
tervezett beruházásról készült, és a KDvKTVF-nek a teljes terület beépítési 
szándékának megítéléséről kell megalkotnia határozatát, a Beruházó  - kihasználva 
azt, hogy a telekosztás által az egy telekre eső beépítés miatti parkolóhely létesítési 
kötelezettség nem éri el a 314/2005. Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 140. 
tételében rögzített határértéket -  benyújtotta a Polgármesteri Hivatalhoz az építési 
engedély kérelmet. A Polgármesteri Hivatal  - annak ellenére, hogy ismerte a teljes 
területre szóló terveket, megadta az építési engedélyt. A Rendeletnek ilyen kijátszása a 
hírhedt „Zuglói Zöldváros” (Dorozsmai út – Miskolci út – Erzsébet kir.né út – Öv utca 
által határolt területen 700 lakás építése) esetében is tapasztalható volt. 

- A Budapesti Városépítési Keretszabályozás (BVKSZ) 38. §-a szerint a tárgyi területre 
vonatkozóan nem is lett volna szabad telekosztást végezni. Ugyanis a terület „I” 
intézményi övezetben van, amelyre vonatkozóan a BVKSZ így rendelkezik: „A 
vegyes területeken új telektömböt és azon építési telket, építési területet kialakítani a 
KSZT  alapján és a keretövezeti, építési övezeti előírásoknak megfelelően szabad.” A 
tárgyi területre nem készült KSZT (a tervezési terület tömbjére szóló kerületi 
szabályozási terv), csak az egész kerület területére szóló ZKVSZ-ZKSZT egyik lapja 
határozza meg a beépíthetőségi paramétereket, meglehetősen érzéketlenül. Kisvárosias 
beépíthetőségű övezetek mellett elhelyezkedő intézményi övezetű területre 
vonatkozóan a beépíthető alapterület általános határértékének dupláját és a 
szintterületi mutató több mint négyszeresét engedi meg, mint amennyi a szomszédos, 
családiházas lakónegyedekre vonatkozóan, az L4-es lakóövezetben megengedett.  
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Egyéb észrevételeink: 
 
A BVKSZ intézményi övezetre vonatkozó legnagyobb paramétereit használja ki a tervezett 
beruházás lakófunkció létesítésére, ahelyett, hogy a terület környezetéhez illeszkedő 
lakóövezetbe sorolta volna át a területet. (Ugyanezt tapasztaltuk a már fentebb említett Zuglói 
Zöldváros esetében is.) 
Az intézményi övezetekben megengedett lakófunkcióról a BVKSZ 40.§ (1) bekezdése a 
következőt írja: „A keretövezet az intézmények, elsősorban közösségi, igazgatási, ellátási és 
irodai funkciók elhelyezésére szolgáló része, amelyben olyan építési övezet is 
meghatározható, ahol lakófunkció is megengedett.  
Az OTÉK a lakóépületeket a központi vegyes területeken csak kivételesen engedi meg. A 
BVKSZ lehetővé teszi lakóépület elhelyezését abban az esetben, ha ahhoz önálló építési 
övezetet hoz létre a KVSZ.” 

A ZKSZT „D” lapjára hivatkozik az EVD, de nem említi, hogy önálló építési övezetet hozott 
volna létre a tervezési területen lakófunkció  céljára. 
 
A 80 %  terepszint alatti beépíthetőség nem teszi lehetővé a terület 35 %-os arányában az 
intézményi övezetben kötelezően létrehozandó zöldfelületet sem. A körvasút XV. Kerületi 
oldalán lévő 10 szintes épületekből álló lakótelepen  - melyre, mint hasonló beépítettségű 
környezetre hivatkozik a gigantomán beépítési szándék jogosultságát igazolni akaró EVD -   
jóval több a zöldfelület, tulajdonképpen megközelíti a korábban épült lakótelepekre kötelező 
50 %-os területi arányt, ami valódi, az eredeti altalajjal közvetlen kapcsolatban álló 
zöldfelület, magas fákkal. Az EVD tárgyát képező beruházás csak az intézményi övezetben 
kötelező 35 %-ot művészkedné ki terepszint alatti beépítések és tetőkertek formájában 
összetoldozgatva. 
 
Aggodalomra ad okot a lakások és parkolóhelyek eltérő idejű értékesítésének tervezése, 
amiről az EVD 11. oldalán olvashatunk. A Zuglói Zöldváros tapasztalatai szerint, mivel a 
lakástulajdonosok nem vásárolták meg a telken belüli parkolóhelyeket, a környező utcákon 
parkolnak, ami lehetetlen állapotokat okozott, már az első, 240 lakásos épület lakásai egy 
részének értékesítése esetén is. Nem nehéz elképzelni, mi lenne itt, ahol kisebb területen 
létesítenének 890 lakást… 
 
A közlekedési vizsgálat hiányossága, hogy a tervezési területet határoló utcák jelenlegi 
forgalmát nem mérte fel, vagy legalábbis nem közölte az EVD. A közlekedéssel foglalkozó 
fejezetek a csomópontok kapacitását, az azokban rejlő „kapacitástartalékokat” adják meg, a 
javaslati munkarészben pedig a csomópontok olyan szükséges korrekcióit, (a 
gyalogosforgalom rovására) amelyek megvalósítása a tervezett beruházás 890+300 
gépkocsijának forgalmát kezelni tudnák. 
Azonban arról, hogy a területtel szomszédos kertvárosias lakóterületek utcáin jelenleg mennyi 
a forgalom, inkább nem szól az EVD.  Egy ilyen felmérésből ugyanis nyilvánvalóvá válna, 
hogy valójában mekkora lenne a forgalomnövekmény a jelenlegihez képest. 
Nyilvánvalóvá válna, hogy egy ilyen beépítésnek az engedélyezése teljesen megváltoztatná a 
kertvárosias lakóterület környezeti minőségét, nem csak a környezetébe nem illeszkedő 
látvány otrombaságával, hanem annak lég-és zajszennyező, vonalforrásként megjelenő 
forgalmával, és pontforrásként szennyező műszaki létesítményeivel. 
 
Ha csak a szemétszállítási szükséglet teherforgalmát prognosztizálnánk, a létesítmény 
üzemelési időszakában az is jelentős terhelést okozna az eddig alacsony beépítettségű 
környéken. Ezért nem tartjuk tárgyilagosnak a 2.2.3 fejezetnek azt a megállapítását, miszerint: 
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„Összességében megállapítható, hogy a környező úthálózaton az új beépítés nem okoz 
számottevő tehergépjármű forgalom növekedést.” 
 
Nem vizsgálta az EVD a tömegközlekedési járművek kapacitástartalékát sem, ha egyáltalán 
van ilyen. 
 
„A telepítés indoklása (3. fejezet)”  természetesen nem is kíséreli meg a beépítés 
volumenének indoklását. Reklámszintű megállapításai nem illenek az EVD műfajához. 
 
A Kőrakás parkban mért alap-légszennyezettség nitrogén-dioxid és PM 10 vonatkozásában az 
éves határérték jelentős hányadát produkálja. A hatalmas volumenű építkezés kivédhetetlen 
légszennyezése évekig sújtaná a kertvárosias környezetet, ami szerintünk a környezeti 
minőség megengedhetetlen lezüllesztését jelentené. 
 
A 4.5.3. fejezet „Hatásfolyamatok az üzemelés során” igen érdekes megállapításokat 
tartalmaz. Elismeri ugyan, hogy „a gépjárműforgalom tervezett változása számottevő lesz, 
különösen a Csömöri és a Pöstyén utca irányában.”  Azonban ennek ellentmond az a 
prognózisa, hogy „a tervezési terület környezetében található  - többségökben lakó funkciójú -  
ingatlanok gépjárművel, ill. tömegközlekedési eszközökkel történő megközelíthetősége javulni 
fog” A forgalom számottevő növekedése inkább a környező utcák zsúfoltságát okozva 
megnehezítené a meglévő lakóingatlanok megközelítését. 
Reklámszintű szövegekkel ez a fejezet sem marad adós. Képes azt állítani, hogy a tervezett 
épülettömbök kialakításukkal harmonikusan illeszkednek a településszerkezetbe! 
Ha legalább nem tartalmazna az EVD légifotókat a környezetről, és nem közölne 
látványképeket a tervezett épületmonstrumokról, akkor a területet nem ismerő hiszékeny 
olvasók talán hajlamosak lennének elhinni ezeket a kinyilatkoztatásokat. 
 
Ennek alapján nem is várható el, hogy az EVD 4.10 „A hatások értékelése” címszó alatt 
közölt táblázat tárgyilagos legyen. 
 
A tervezett beruházással kapcsolatban az alábbiakban foglaljuk össze az EVD alapján 
kialakított véleményünket: 
 
A tervezett beépítés volumene nem megengedhető. Lakófunkcó esetében csak a BVKSZ 
L4 lakóövezetre vonatkozó paraméterei szerint lenne szabad beépíteni a területet, tehát 
a környezetéhez illeszkedő, L4 lakóövezetbe kellene átsorolni. Intézményi beépítés 
esetén pedig a BVKSZ-ben előírt kötelezettség alapján külön KSZT-t kellene készíteni a 
tervezési területre vonatkozóan, amelyben a kertvárosias környezethez illeszkedő 
paramétereket kellene meghatározni a beépíthetőség vonatkozásában. 
 
Tisztelettel: 
 
 
Schnier Mária 
elnökhelyettes 
 

 
 


