
Botrányt kavart 
a Bocskai úti mélygarázs 
környezetvédelmi engedélye

A  Levegő  Munkacsoport  aktív  szervezésének  köszönhető,  hogy  több  mint 
száz helyi lakos vett részt a Bocskai úti mélygarázzsal kapcsolatos közmeg-
hallgatáson. A terveket megismerve, mindannyian tiltakoztak a létesítmény 
megépítése ellen. 

A jogi folyamat

A Budapest XI. kerületi Bocskai úti mélygarázs környezetvédelmi eljárása 2007 máju-
sában indult első ízben. A Levegő Munkacsoport bejelentkezett az eljárásba és meg-
küldte véleményezését (1. melléklet) a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek. Később megfellebbezte a felügyelőség 2008. 
áprilisi határozatát (2. melléklet), amely szerint a létesítménynek „jelentős környezeti 
hatása nincs”. 

A fellebbezés hatására az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség új eljárásra utasította a felügyelőséget. A Levegő Munkacsoport ismé-
telt véleményezésének (3. melléklet) az lett az eredménye, hogy környezeti hatás-
vizsgálat elvégzését írták elő, amelynek keretében közmeghallgatást is kell tartani. 

A civilek szerepe

Tapasztalva a környezetvédelmi hatóság és a helyi önkormányzat közzétételi módsze-
reinek elégtelenségét, a Levegő Munkacsoport értesítette a fejleményekről a helyi Fa-
drusz  János  Környezetvédő  Egyesület  vezetőjét,  és  tájékoztató  közleményeket  (4. 
melléklet) ragasztott ki a Bocskai úti házak kapujára. A hivatalos meghirdetési mód-
szer ismét eredménytelen lett volna, ha a Levegő Munkacsoport nem tájékoztatta vol-
na (5. melléklet) az érintetteket a korábbihoz hasonló módon a közmeghallgatás idő-
pontjáról.

 A 2009. szeptember 5-én megtartott eseményen megjelent lakók a felháborodásuk-
nak adtak hangot. Félreérthetetlen módon jutott kifejezésre, hogy a Bocskai úton és 
környékén élők nem akarnak mélygarázst. A Levegő Munkacsoport képviselője ismé-
telten elmondta a mélygarázs létesítésével kapcsolatos ellenérveit, amelyeket eddig 
benyújtott véleményezéseiben is kifejtett. A helyi önkormányzati képviselő is a lakos-
ság mellé állt. Ennek ellenére a felügyelőség 2009. december 8-i dátummal megadta 
a környezetvédelmi engedélyt. Ennek a határozatnak a megtekinthetőségéről és a fel-
lebbezési lehetőségről a Levegő Munkacsoport ismét a házak kapuira ragasztott tájé-
koztatók útján értesítette a lakosságot (6. melléklet). Most már nem csak a Levegő 
Munkacsoport nyújtott be fellebbezést (7. melléklet), hanem szakmai segítségével két 
helyi társadalmi szervezet is: a Szentimrevárosi Kertbarát Kör és a Fadrusz János Kör-
nyezetvédő Egyesület.
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A történetnek még nincs vége, hiszen az egyesületek és a lakók is izgatottan és re-
ménykedve várják a másodfokú környezetvédelmi hatóság döntését. Azonban eddigi 
fázisában is tanulságos a társadalmi részvétel gyakorlati megvalósulásának tekinteté-
ben. Ugyanis mind a hatóság által kötelezően megtartott közmeghallgatáson, mind a 
helyi társadalmi szervezetek ezt követő ülésén és az önkormányzati képviselő által 
rendezett lakossági fórumon többször is elhangzott az a megállapítás, hogy ha a Leve-
gő Munkacsoport nem teszi ki a házak kapuira a tájékoztatásokat, az érintett lakosság 
egyáltalán nem is értesült volna arról, hogy itt mit terveznek… A környezetvédelmi 
hatóság honlapján, ügyfélszolgálatán és egy napilapban közzétett hirdetményei és a 
kerületi  önkormányzat „helyben szokásos módon” közölt  tájékoztatásai  valahogyan 
nem jutnak el  az  érintett  lakossághoz.  A  környezetvédelmi  felügyelőség honlapját 
nem sokan nézik, azt a bizonyos napilapot, ahol apró betűs hirdetésként megjelenik a 
közmeghallgatás időpontja, szintén kevesen olvassák, a kerületi önkormányzat ügyfél-
szolgálatára is ritkán járnak be az emberek, és mire a szintén kevesek által látogatott 
önkormányzati honlapon megjelenik a végső határozat, esetleg már régen késő jogor-
voslattal élni…

Tehát, tulajdonképpen a Levegő Munkacsoportnak köszönhető, hogy felbolydult a kör-
nyék? Nem! A lakosság tájékozódási és részvételi jogának gyakorlatban való érvénye-
sítése valóban a civil szervezetnek köszönhető ez alkalommal, amit az egyszerű, min-
denki számára elérhető tájékoztatással ért el. Az önkormányzati képviselő által meg-
tartott fórumon több mint százan vettek részt, és ugyancsak elszabadultak az indula-
tok  a  tervezők  és  a  hivatali  szakemberek  tárgyilagos  ismertetése  ellenére.  Ennek 
azonban maga a terv az oka!

Néhány évvel ezelőtt hasonló indulatok és szívós ellenzés fogadta a Nagymező utca 
alá tervezett mélygarázs tervét is, amiről a helyi lakosság csak az utolsó pillanatban, 
az építési engedély fellebbezési határidejének lejárta előtt értesült – véletlenül(!).

Mi a baj a mélygarázsokkal?

A tapasztalatok elemzése alapján megindokolható,  hogy ezek a mélygarázs-tervek 
nem jelentenek megoldást a problémákra. Ezt bizonyítja a Pollack Mihály téri mélyga-
rázs, a Szent István téri és a Szabadság téri mélygarázs példája is. Környékükön tele 
vannak az utcák parkoló autókkal, miközben a mélygarázsok félig üresek.

A Pollack Mihály téri mélygarázs közelében lévő házak pincéi viszont a mélyépítés mi-
att elkezdtek vizesedni ugyanúgy, mint a 4-es metró állomásainak környékén lévő há-
zak. Ilyen tapasztalatok miatt a lakosság joggal félti  lakásai  épségét.  A különböző 
mélyépítési  munkálatokkal  kapcsolatban is  igen  sok  kellemetlenséget  éltek  meg  a 
Bocskai út környékén lakók, a por és zajszennyezésen túl erős rezgéshatásokat is, 
ami szintén az épületek állékonyságát veszélyezteti.

A mélygarázsok belső terének levegőminőségét és szellőzésének megoldását célzó be-
rendezések működéséről is elhíresült tapasztalatok vannak. Ráadásul a hatástanulmá-
nyok szerint szűrés nélkül bocsátanák ki a szabadba a garázsok szennyezett levegő-
jét. (A Bocskai úton és a Nagymező utcában két méter magasságban, a házak falától 
10-15 méter távolságban.)
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A környezeti hatástanulmányok alapján hozott határozatok ezeknek a problémáknak a 
megoldását csak a „műszaki megoldások” által való „kiküszöbölés”, „elkerülés” kifeje-
zések leírásának szintjén említik, jogszabályok által meghatározott, de Budapesten át-
lagos körülmények között is betarthatatlan határértékekre utalva. Az építési hatóságot 
pedig a Levegő Munkacsoport hiába kérte fel ilyen jellegű problémák kivizsgálására, 
mindeddig nem kapott választ. Mindebből arra lehet következtetni, hogy a hatóságok 
nem képesek foglalkozni ezekkel a súlyos problémákkal.

Lehet csodálkozni ilyen körülmények között a lakossági indulatokon?

Budapest, 2010. január 27.

Schnier Mária
elnökhelyettes
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Budapest, 2008. május 23.
169/2008-05-23

Országos  Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

Tárgy: Budapest, XI. kerület 4-es metró Bocskai úti megállója mellett tervezett  P+R mélygarázs 
létesítésének előzetes vizsgálati eljárása  
a Közép-Duna-völgyi  Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi  Felügyelőség
KTVF: 2846-5/2008. számú Határozatának megfellebbezése

Tisztelt Főfelügyelőség!

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF: 
2846-5/2008. számú Határozatát, mellyel megállapította, hogy a Budapest, XI. kerület 4-es metró 
Bocskai úti megállója mellett tervezett  P+R mélygarázs létesítésének 
jelentős  környezeti hatása nincs

f e l l e b b e z é s t

jelentünk be.

A  Közép-Duna-völgyi  Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
Határozatában  közölt eljárási díj 1 %-át, 1.250.- Ft-ot, azaz Egyezerkettőszázötven forintot  a 
Határozat rendelkezései szerint f. hó 23-án átutaltuk  a Felügyelőség 
10032000-01711806-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára.
(a 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 2. § (7) bekezdése alapján)

Fellebbezésünket az alábbiakkal indokoljuk.

Az eljárásra vonatkozóan:
Bár a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet)  12. számú melléklete nem 
rendelkezik arról, hogy mélygarázsok létesítése esetében az eljárásba kötelezően bevonandó lenne 
a közlekedési szakhatóság is, a Rendelet 4. § (2) bekezdése alapján kellett volna bevonni, mivel 
„… a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek  
védelme hatáskörükbe tartozik …”
A Bocskai út és nyomvonala (Nagyszőlős u., Október 23-a u., Irinyi u.) forgalmára kihatással 
lehet a tervezett mélygarázs üzemelése, vagyis hatásviselője lehet a mélygarázs üzemelésének.
Ezért szerintünk helytelen, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság nem lett bevonva az 
eljárásba.

A létesítés időszakában bevezetendő forgalmi korlátozások szükségességével nem foglalkozik a 
Határozat.  Ezzel kapcsolatban szükséges lett volna megkeresni a Főpolgármesteri Hivatal 
Közlekedési Ügyosztályát. 
Tekintettel a térségben folyó egyéb építkezésekre (Újbudai Városközpont a volt Skála-telek 
területén és az ezzel kapcsolatban engedélyezett közút süllyesztések és az Október 23-a u. alatt 
engedélyezett 298 férőhelyes mélygarázs kivitelezése,  észak-déli főgyűjtő csatorna építése miatti 
útlezárás az alsó és a felső rakparton, a Bocskai úti és a Móricz Zsigmond körtéri, valamint a 
Gellért téri metró állomás építése …) és az ezek miatti teherszállításokra, útlezárásokra  - 



feltétlenül szükségesnek tartanánk a Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztályának 
rendelkezéseit a Határozatban.
Nem történt arra vonatkozó konkrét meghatározás sem az EVD-ben, sem a Határozatban, hogy az 
építési területen milyen útlezárás lesz szükséges. Mivel ennek forgalmi, terelési hatásai jelentősek 
lesznek, tekintettel az útvonal fontosságára, nem elegendő azt a kivitelező szándékára bízni.
Nem csak a tervezési területen  szükséges az építési időszakban jelentkező hatásokat kimutatni, 
hanem a szállítási és elterelési útvonalakon is. Ezekről nem esik szó sem a tanulmányban, sem a 
Határozatban.
Megállapítható, hogy a létesítés időszakára vonatkozóan a hatásterületet szűken értelmezett.

A felszín alatti és felszíni kialakításra vonatkozóan:
Újbuda Önkormányzatának Jegyzője észrevételezte,  hogy „a felszín alatti közműhálózatra  
vonatkozóan vizsgálatot a tervezők nem végeztek, pedig az elhelyezhetőséget a meglévő vagy már  
átépült közművezetékek korlátozhatják”.
Szerintünk ez  kérdésessé teszi a létesítmény megvalósíthatóságát is, de a Levegő Munkacsoport 
favédelemmel kapcsolatos megjegyzésére adott válasz értelmét is.
Amennyiben nem tisztázott a közművek nyomvonala és mélysége,  nem jelenthető ki, például, 
hogy „az új fasor mindkét oldalon a járda melletti zöldsávban helyezkedik el, ahol nincs alatta  
műtárgy”

A tervezett mélygarázs kihasználtságát  több dolog befolyásolhatja, de általános tapasztalat, hogy 
a fővárosban eddig megépült mélygarázsok kihasználatlanok. 
A létesítmény indokoltságát szükséges lenne egy  olyan elemzéssel bizonyítani, amely felméri a 
különböző helyeken üzemelő mélygarázsok kihasználtságát és környékük parkolási állapotát.  (A 
Pollack Mihály téri  legalább kétharmad része minden napszakban üres, de a környező utcák tele 
vannak parkoló gépkocsikkal, hasonló a helyzet a Szent István téri és a Szabadság téri 
mélygarázzsal is.)
Ideje lenne ennek a jelenségnek az okait elemezni.

Fenntartjuk a véleményezésünkben előadott indokokat, miszerint a város belső részein önálló 
mélygarázs  létesítése

−üzemelési időszakban forgalomszervezési szempontból káros hatású,  mivel kihasználtsága 
esetén a város belső területeire vonzza a forgalmat és nem a P+R szerepet tölti be
−létesítési időszakában  súlyos építési és szállítási, forgalom elterelési következményekkel jár 
és a környék sűrűn lakott útvonalain súlyos környezetterhelést okoz
−kihasználtsága a körülményektől függően bizonytalan

Tisztelt Főfelügyelőség!

Fenti körülményeket figyelembe véve kérjük, szíveskedjenek a Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF: 2846-5/2008. számú 
Határozatát hatályon kívül helyezni és a Határozat tárgyát képező mélygarázs létesítésére 
vonatkozó kérelmet elutasítani. 

Tisztelettel:

Schnier Mária
elnökhelyettes



Budapest, 2008. szeptember 10.
290/2008.

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,                        
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség                  

Tárgy:  Budapest XI. kerület 4-es metró Bocskai úti megállója mellett tervezett P+R 
mélygarázs létesítésének előzetes környezeti vizsgálata
KTVF:  2846/2008. 
Észrevételek 

Tisztelt Felügyelőség!

Tárgyi tervre vonatkozó, az új környezetvédelmi eljárásban változatlan Előzetes Vizsgálati 
Dokumentációval kapcsolatban az alábbi észrevételeket tesszük.

A korábbi környezetvédelmi eljárásban benyújtott észrevételeinkben, valamint az. I. fokú 
Határozattal kapcsolatos fellebbezésünkben felsorolt  érveinket továbbra is fenntartjuk.
Korábbi érveink rövid összefoglalása:

-P+R jellegű parkolókat a belső, beállt, sűrűn beépített városrészekben nem szabad 
létesíteni, még metróállomáshoz kapcsolódóan sem, mert ez éppen ellentétes lenne a 
metró városi gépjárműforgalmat csökkentő céljával.  Tehát a tervezett beruházás szerepe 
kifogásolható.
-Az EVD nem tartalmaz kielégítő forgalmi vizsgálatot, mellyel bizonyítaná, hogy a 
tervezett mélygarázs forgalomvonzása nem okozna torlódást a forgalmas főútvonalon 
-Az építési időszakban kezelhetetlen elterelési és szállítási problémák merülnének fel, a 
létesítés időszakára vonatkozó hatásterület szűken értelmezett.
-A  mélygarázs fölé telepített földréteg  - vastagságától függetlenül -  fenntartásfüggő 
lenne, és nem lenne pótolható benne a Bocskai úti fasor, mivel aláépített talajba nem 
telepíthetők magasra növő fák.

Az új eljárás alkalmából észrevételeinket az alábbiakkal egészítjük ki:

-Szerintünk nem elhanyagolható a főváros egyik legforgalmasabb főútvonalán a tervezett 
létesítmény által kibocsátandó légszennyező anyagok mennyisége. „Az elvégzett  
számítások alapján , amikor 150 gépjármű/h  ki-behajtás forgalmat vettek figyelembe 
megállapítható, hogy a parkoló által kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége a 
Bocskai úti gépjárműforgalom által okozott légszennyező anyagok mennyiségének 10 %-
át sem éri el.” (Idézet az OKTVF Határozatából)

A Kosztolányi téri mérőállomás adatai szerint  a mai napon (2008. szeptember 10.) a 
Pm10 porszennyezettség  az egészségügyi határérték 115 %-a. A légszennyezésnek ez 
az összetevője  a forgalmas útvonalakon majdnem mindig az egészségügyi határérték 
felett van.



A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. 
rendelet 5. § (6) bekezdése szerint: ”Tilos a környezeti hatásvizsgálat-köteles,  
illetőleg az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás hatálya alá tartozó 
tevékenység végzése céljából új légszennyező pontforrást telepíteni, ha a légszennyező 
pontforrás közvetlen hatásterületén az alap légszennyezettség értéke már meghaladja,  
illetve az új légszennyező pontforrás üzembe helyezése következtében várhatóan 
meghaladja az éves légszennyezettségi határértéket”
A T. Felügyelőség előírását,  mely szerint a kérelmezőnek bizonyítania kellene, hogy a 
várható levegőterhelés nem okoz határértéken felüli légszennyezést, a kérelmező 
nyilván nem tudná produkálni a jelenlegi és az év többi napjain mért 
porszennyezettségi értékeket figyelembe véve.

-Az OKTVF 14/3710/12/2008. számú Határozata az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
nemleges szakhatósági állásfoglalására tekintettel  semmisítette meg az elsőfokú 
Határozatot és kötelezte új eljárás lefolytatására a T. Felügyelőséget.

Az  Országos Tisztifőorvosi Hivatal az OKTVF Határozatában idézettek szerint: 
környezet-egészségügyi  hatásvizsgálati eljárás lefolytatását tartja szükségesnek.
Döntésének indoklását is tartalmazza a Határozat:  a hatásterület meghatározásához 
használt összefüggések hiányossága, a 4.6. fejezet átdolgozásának szükségessége, a 
tervezett szellőző kürtők magasságának elégtelensége, a keletkező zajok 
elfogadhatatlan magassága, stb.

A Levegő Munkacsoport osztja az Országos Tisztifőorvosi Hivatal aggodalmát a Bocskai úti 
lakosságot érő egészségkárosító környezeti hatások miatt.

Mivel a kérelmező sem a környezetvédelmi  Hatósághoz, sem a kerületi Önkormányzathoz 
nem nyújtott be új dokumentációt, megállapítható, hogy nem teljesítette a számára is 
megküldött másodfokú Határozat előírásait, valamint meg sem kísérelte bizonyítani, hogy a 
tervezett létesítmény nem ellenkezik  a levegő védelmével kapcsolatos rendelet előírásaival.
Mivel ennek bizonyítása a legközelebbi  mérőállomás adatai szerint nem is lehetséges, 
nyilvánvaló, hogy a tervezett mélygarázs megvalósítása környezetvédelmi szempontból 
ellenezhető.
Kérjük a T. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget,  szíveskedjék 
elutasítani a tárgyi létesítmény környezetvédelmi engedélyezésére irányuló kérelmet.

Schnier Mária
elnökhelyettes



Szeptember 10-éig lehet újra észrevételeket tenni a 
Bocskai úti mélygarázs 

előzetes környezeti vizsgálatának dokumentációjára

mivel a Levegő Munkacsoport fellebbezése alapján az Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség új eljárásra kötelezte  az I. fokú 
környezetvédelmi határozatot hozó szervet. 

A mélygarázs terveivel kapcsolatos környezeti vizsgálati dokumentáció 
megtekinthető:

-a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség Ügyfélszolgálatán: Bp. VII. kerület Nagydiófa utca 10-12. 
hétfőtől csütörtökig 9-12 és 13-16  óra között, pénteki napon 9-től 12 óráig. 
Telefon: 478-4400
-Ügyfélfogadási időben megtekinthető a XI. kerületi Polgármesteri Hivatal 
Főépítészi Irodáján is. Ügyfélfogadási időn kívül előzetes telefoni 
megbeszélés alapján: 372-4684
-A dokumentáció másolata megtekinthető előzetes telefoni megbeszélés 
alapján a Levegő Munkacsoport  Károly krt. 3/A  II. emelet 2. sz. alatti 
irodájában. Telefon:  411-0509

A tervezett mélygarázs főbb adatai:

 - hosszúsága:   210 méter
 - szélessége:      32 méter
 - mélysége:       12,5 – 14 méter

A beruházás által érintett terület: Budapest, XI. kerület Bocskai út, Fadrusz utca 
és Fehérvári út közötti szakasza
A mélygarázs csak személygépkocsik parkolására lesz alkalmas. 
Lejárat a Magyar István utca közelében, feljárat a Fadrusz utca közelében lesz
A mélygarázs tetejére telepített 2-3,5 méter vastag földrétegbe növényzetet telepítenek.

Budapest,  2008. szeptember 3.
                                                        

                    
                                                     Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség



Tisztelt Bocskai úti Polgárok!

Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy
 a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség

szeptember 15-én, kedden délután 14 óra 30 perccel kezdődően tart
a Bocskai úti mélygarázzsal kapcsolatos  környezeti  hatásvizsgálati eljárás 

keretében

közmeghallgatást

a
XI. kerületi Önkormányzat tanácstermében

(1113 Budapest, Bocskai út 39-41.)

A közmeghallgatás időpontját, valamint a hatásvizsgálati dokumentáció 
megtekinthetőségét 

a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség

és ÚJBUDA Önkormányzata is meghirdette.

 

Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség
Levélcím:1465 Budapest, Pf.: 1676
Telefon:  411-0509
Iroda: 1075 Budapest, Károly krt. 3/A
e-mail: levego@levego.hu
honlapunk: www.levego.hu

mailto:levego@levego.hu


Tisztelt Bocskai úti Polgárok!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség KTVF: 42286-17/2009. számú Határozatával

megadta a

Bocskai úti mélygarázs környezetvédelmi engedélyét.

A Határozatot Újbuda Önkormányzata 2010. január 7-étől teszi közzé 
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatának hirdető tábláján.

A Határozat teljes szövegét az Ügyfélszolgálat 10. és 12. sz. ablakánál lehet 
megtekinteni, vagy 

ügyfélfogadási időben a Főépítészi Irodán.

A Határozat megtekinthető továbbá ÚJBUDA Önkormányzatának honlapján 
és a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség honlapján  

a 2009. december 18-i közleményeknél  (http://kdvktvf.zöldhatosag.hu)

valamint  - előzetes telefoni megbeszélés alapján -  a Levegő Munkacsoport 
irodájában, ahol a részletekről tájékoztatást adunk.

A Határozat szerint:
A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, a 
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőséghez két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.
(a helyi lakosság és a helyi társadalmi szervezetek számára a kerületi 

Önkormányzat közzétételének időpontja, vagyis 2010. január 7-e számít a 
közlés időpontjának.)

Tisztelettel:

A Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség
Telefon: 411-0509,  Fax: 266-0150, e-mail: levego@levego.hu



Budapest, 2010. január 8. 
12/2010

Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

Tárgy:  4-es metró Budapest XI. Bocskai úti megállója mellett tervezett P+R mélygarázs 
létesítésének környezeti hatásvizsgálati eljárása
KTVF: 42286-17/2009.

Tisztelt Főfelügyelőség!

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
KTVF:42286-17/2009. iktatószámú, általunk 2009. december 30-án kézhez vett Határozata 
ellen, mellyel megadta a környezetvédelmi engedélyt a BKV  Zrt. DBR METRO Projekt 
Igazgatóság (Környezethasználó) részére a 4-es metró Budapest, XI., Bocskai úti megállója 
mellett tervezett P+R mélygarázs létesítésére, a törvényes határidőn belül

f e l l e b b e z é s t

jelentünk be.

(A Felügyelőség a környezetvédelmi engedélyt a környezeti hatásvizsgálatban leírtak alapján 
adta meg, amit a Garten  Studio táj-és kertépítész tervezőiroda készített,  aki az előzetes 
környezeti tanulmány készítője is volt.)

A jogorvoslati eljárás díjaként az igazgatási szolgáltatási díj 1 %-át, 7 500 Ft-ot  a mai napon 
egyidejűleg átutalunk a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01711806-00000000 számú 
előirányzat-felhasználási számlájára.

Fellebbezésünket az alábbiakkal indokoljuk:

I. A tevékenységet jellemző alapadatok cím alatt a közvetlen hatásterület meghatározása  igen 
felületes, mivel nem vette figyelembe az építési időszak alatti hatásterületet, ami  - sűrűn 
lakott városrész esetében -  igen lényeges körülmény. 
Jelentős mennyiségű kitermelendő föld elszállításáról és beton beépítéséről van szó, tehát 
levegővédelem szempontjából a szállítási útvonalak is közvetlen hatásterületté válnak. 
Valamennyi  - közvetlenül és közvetve -  csatlakozó útvonal hasonló környezeti terheltségű és 
laksűrűségű mint a Bocskai út.

Zajterhelés szempontjából sem tekintette  megemlítendőnek a hatásterületen az építési 
időszakban keletkező zajokat. A rendelkező rész előírásainak betarthatósága  a résfalazással 
kapcsolatban éppen a környék közelmúltban lezajlott nagy építkezéseinek tapasztalatai 
alapján kétséges…  Bár a tanulmányok kimutatják, hogy a garázs forgalmának zaja és a 



Bocskai út jelenlegi forgalma zajának eredője nem magasabb a jelenlegi zajszintnél, nem 
számolnak a mélygarázs miatti forgalomnövekedéssel. A mélygarázs bemenő (plusz) 
forgalma gyakorlatilag végighajtana a Bocskai úton a  Magyari István utcáig és a Fadrusz 
utcánál  a 15 fokos emelkedőn kapaszkodna fel. 
Megjegyezzük, hogy mivel az előzetes környezeti vizsgálat  kimutatta,  hogy a Bocskai út 
jelenlegi nappali zaja 73,6 dB, éjszakai pedig 66,8 dB, az alapállapot olyan mértékben haladja 
meg a határértéket, hogy azt már nem lenne szabad 0,1 dB-el sem növelni. Hasonló a helyzet 
a Bocskai út folytatásán, az Október 23-a utcán, valamint az ezt keresztező Budafoki úton is. 

II. Környezetvédelmi előírások
Zajvédelem:  Az előírás betarthatóságával  kapcsolatban az előző pontban  tettünk 
megjegyzést.
Levegőtisztaság-védelem:  Az előírásoknak rendszeres ellenőrzés nélkül nincs gyakorlati 
jelentőségük. Az ellenőrző hatóságra nem tesznek utalást. 
A 6. pontban előírja, hogy: „A mélygarázs működése során be kell tartani a levegő 
védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló, többször módosított 21/2001. (II.14.) Korm. 
Rendelet (a továbbiakban LR) előírásait.”
E hivatkozott Rendelet 5. § (6) pontja előírja, hogy: „Tilos a környezeti hatásvizsgálat-
köteles, illetőleg az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás hatálya alá tartozó 
tevékenység végzése céljából  új légszennyező  pontforrást telepíteni, ha a légszennyező 
pontforrás közvetlen hatásterületén az alap légszennyezettség értéke már meghaladja, illetve 
az új légszennyező pontforrás üzembe helyezése következtében várhatóan meghaladja az éves 
légszennyezettségi határértéket, kivéve, ha 
a) a légszennyező saját költségén, az új légszennyező pontforrás közvetlen hatásterületén, az 
adott légszennyező anyag tekintetében, a levegő szennyezettsége szempontjából egyenértékű 
kibocsátás csökkentését egyidejűleg biztosítja, vagy
b) a beruházás megvalósulása következtében az adott légszennyező anyag határérték alatti  
kibocsátása (levegőterhelés) kisebb lesz,  mint a beruházás előtti állapotban volt, vagy
c) a légszennyező más jogszabályban előírt módon bizonyítja, hogy a légszennyező pontforrás 
közvetlen hatásterületén a helyi mérésekkel megállapított alap légszennyezettség az új 
légszennyező pontforrás kibocsátásával együtt sem haladja meg az éves légszennyezettségi  
határértéket.”
Ezzel szemben  a környezeti hatásvizsgálat 26. oldalán olvasható, hogy a Kosztolányi Dezső 
tér 2004-2005-ös immissziós  mérési adatai  - a környék forgalmas útvonalainak 
hatásterületén, a légszennyező anyagok éves átlagos koncentrációját  CO: 800 
mikrogramm/köbméter,  NO2: 55 mikrogramm/köbméter, szálló por PM10: 30 
mikrogramm/köbméter adatsorral jellemezte. Tehát a nitrogén-dioxid esetében majdnem 40 
%-kal az immissziós határérték feletti az éves terhelés.
A következő években a szén-monoxid, nitrogén-dioxid és szálló por (PM10)  szennyezettség 
tovább emelkedett, a nitrogén-dioxid szennyezettség a határérték 150 %-ára, és a PM10 is 
meghaladta az éves  határértéket.

A hatástanulmány 46. oldalán olvasható, hogy: „A szén-monoxid és a nitrogén-oxidok 
hatékony és viszonylag költségtakarékos megkötése, szűrése nem lehetséges, de a szellőző 
aknákon keresztül kibocsátott portartalom a technika mai szintjén szűrők beépítésével  
csökkenthető …  A mélygarázs működése során a környezetbe kibocsátott légszennyezettségi  
aqnyag mennyisége a felszíni gépjárműforgalom által kibocsátott szennyező anyag mennyiség 
10 %-át  nem éri el.” „ Az épület parkolóhelyeinek igénybe vételéből eredő légszennyező 
hatás a közeli, fő közlekedési útvonalak szennyező hatásához képest elhanyagolható mértékű,  
és elsősorban a beruházással érintett területre korlátozódik.”



A mélygarázs légszennyező anyag kibocsátásával a hatásvizsgálat 5.2.2. fejezete foglalkozik. 
Ezt a fejezetet  bizonytalanságok jellemzik: Megjegyzi, hogy a ki-behajtó forgalomra 
vonatkozóan nem kaptak adatot, feltételezik, hogy 150 járműóránál nem több.
„Az egyenként 5 nm-es felületű, 3 db, minimum talajszinttől számított 2 m magas szellőző 
aknából a levegő közel  2 m/sec. sebességgel áramlik ki, melynek szennyező anyag 
koncentrációját várhatóan nem lehet majd a 17/2001. (VIII.3.) KöM rendelet előírásai  
alapján meghatározni. Az akna méretei, a szabványos mérőcsonk kialakítása, és az 
egyenetlen működése okozhatnak problémát. Ezen okból kifolyólag a szellőző aknákat nem 
tekintjük mérhető pontforrásnak.”

Vízvédelem:   Az előírások 4. pontjával kapcsolatban a Közmeghallgatáson elhangzott 
lakossági panaszok kivizsgálása és orvoslása nem történt meg, és erre vonatkozólag nincs 
konkrét utalás a Határozatban. (A metró aluljárójának építése miatt  a környező házak  pincéi 
vizesedtek.)

III. Szakhatósági előírások

Az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete I./2. pontja nincs összhangban  Újbuda 
Önkormányzat Jegyzőjének előírásával.
  Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Jegyzőjének  előírása, szerint 
„gondoskodni  kell  a P+R mélygarázsból elszívott levegő szűrve vagy hígításban történő 
kivezetéséről”.

Tekintettel arra, hogy:
a)már jelenleg is határérték túllépés van a tervezési területen nitrogén-dioxid és szálló por 
tekintetében
b)a szén-monoxid és nitrogén-oxidok hatékony és költségtakarékos megkötése a 
hatásvizsgálat szerint nem lehetséges
c)a szellőző aknákat a tanulmány nem tekinti mérhető pontforrásnak, 

a  mélygarázs levegőjének 2 méter magasságban való kibocsátása 15-15 méter 
távolságban a házak falától a földszint, valamint az első és második emelet 
magasságában,  határértéken felüli szennyezést okozhat, folyamatosan. 
Továbbá: nem biztosított Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 
Jegyzőjének előírása a levegő szűrt vagy erősen hígított kivezetésére vonatkozóan.

A hatásvizsgálat fent említett megállapításainak  a határozat előírásaival való 
ellentmondásai, vagyis az a tény, hogy a hatásvizsgálat eleve bizonyítja az előírások 
betarthatatlanságát, önmagában is elegendő indok a tervezett  mélygarázs 
megvalósíthatatlanságára.

További érveink:



Az OKTVF 14/3710/12/2008.  számú Határozata az Országos Tisztifőorvosi Hivatal OTH 
3675-4/2008. számú másodfokú szakhatósági állásfoglalása alapján  utasította új eljárás 
lefolytatására a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőséget. Az OTH ugyanis többek között kifogásolta, hogy „a  mellékelt  
tervdokumentáció a  levegővédelmi kikötéseknek nem tesz eleget. A hatásterület  
meghatározásához használt összefüggéseket nem ismerteti, számításolkkal nem igazolja, hogy 
a várható levegőterhelés nem okoz határértéken felüli légszennyezettséget.”
„ A dokumentáció 6.2.1. fejezete a tervezett létesítmény hatását elemzi a környezeti levegő 
minőségére vonatkozóan. A számítások szerint a tervezett P+R parkoló üzemelése során 
óránként 140 000 köbméter szennyezett levegő távozik a parkoló szellőzőaknáin keresztül.  
Mivel ez az itt élők expozícióját  jelentős mértékben növeli, szükségesnek tartom környezet-
egészségügyi hatásvizsgálat elvégzését.”

Meg kell állapítanunk, hogy a környezeti hatásvizsgálathoz csatolt  23 oldalas anyag 
egyáltalán nem felel meg a környezet-egészségügyi hatásvizsgálatnak,  csupán a Központi 
Statisztikai Hivatal országos, fővárosi és kerületi szintű adatait tartalmazza. 
A „Vezetői összefoglaló”   rögzíti, hogy: „Jelen esetben a rendelkezésre álló statisztikai  
adatok csupán a teljes kerületre vonatkoztak, hiszen Magyarországon 
településrészekre/területrészekre vonatkozó alapadatokat az elsődleges adatgyűjtő hely, a 
Központi statisztikai Hivatal a statisztikai és adatvédelmi törvényre hivatkozva nem szolgáltat  
és nem gyűjt. Sajnos, így nem kerülhetett sor a közvetlen hatásterület közelében élő 
lakosságra, az ingázókra, illetve a XI. kerületben teljes időtartamban tartózkodókra 
vonatkozó vizsgálatokra.”

Tehát sem vizsgálat, de még felmérés sem történt a tervezési terület közvetlen 
hatásterületén, a Bocskai úton. A vizsgálatnak legalább reprezentatív mintavételt 
kellene tartalmaznia, a felmérésnek pedig állapotfelvételt a tárgyi területen.  
A XI. kerület lakóterületeinek környezete igen különböző. Természetszerűleg sokkal 
szennyezettebb levegőjű környezetben élnek a Bocskai úti, Budafoki úti, Fehérvári úti 
polgárok, mint például a Gazdagréti lakótelepen, és a sasadi hegyvidéken lakók.
A szennyezett levegőben élők egészségi állapota ezért valószínűsíthetően rosszabb az olyan 
betegségek tekintetében, amelyeket a légszennyezettség okoz. Vitatható, hogy a kedvezőtlen 
környezeti helyzet milyen arányban befolyásolja , határozza meg az egészségi állapotot, de a 
Határozat által előírt vizsgálat el nem végzését ezzel semmi esetre sem lehet 
megindokolni!
Az OTH nem azt kérte, hogy elemezzék a KSH egész kerületet összességében jellemző 
adatait, hanem azt, hogy a hatásterületen végezzenek környezet-egészségügyi 
vizsgálatot.
(Megj.: Ilyen vizsgálatokat például az OKI  végzett a Bocskai úti Általános Iskola tanulói 
között, kb. 18 évvel ezelőtt, bizonyos szennyező anyagra koncentrálva. Bár ez a szennyező 
anyag mára már jóformán nem tényező, de a Bocskai úton élő emberek egészségi állapotát 
befolyásolta.)

Fentiek szerint:  nem történt meg a OKTVF 14/3710/12/2008.  számú Határozata 
előírásának teljesítése, ezen okból sem lenne megadható a Bocskai út alá tervezett 
mélygarázs környezetvédelmi engedélye.

Vitatható a mélygarázs szükségessége a térségben.  Egyik indok, a  P+R  rendeltetés, amely a 
hatásvizsgálat több vonatkozásában említésre kerül, bel-budai vonatkozásban nem helytálló. 



P+R parkolók a városszélen, metrómegállókban, vagy elővárosi vasúti megállókban lehetnek 
csak indokoltak.
A  bevásárlóközpontra való hivatkozás pedig szintén képtelenség, mikor a terület 
szomszédságában épült   új óriás-bevásárlóközpont  50 %-os parkolóhely létesítési 
kedvezményt kapott. (Félreértések elkerülése céljából megjegyezzük, hogy nem az előírt 
mélygarázs parkolóhelyek számát tartjuk kevésnek, hanem a bevásárlóközpontot túl nagynak! 
Az építményt és a funkcionális szintterületet kellett volna olyan mértékben csökkenteni, hogy 
elegendő legyen a létesíthető parkolóhely.)

Tisztelt Főfelügyelőség!

Mivel a tervezett mélygarázs megvalósításának  indoklása nem helytálló,   a létesítése 
esetében bekövetkező környezeti állapot  pedig tovább fokozná a jelenlegi súlyos 
környezeti terhelést, nem javasoljuk környezetvédelmi engedélyének megadását. 
Ezért kérjük, hogy a  KTVF: 42286-17/2009. Határozatot szíveskedjenek 
megsemmisíteni és a létesítmény környezetvédelmi engedélye iránti kérelmet elutasítani.

Tisztelettel:

Schnier Mária
elnökhelyettes


	bocskai_melygarazs_1002_3.pdf
	Bocskai úti mélygarázs 


