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Tárgy: A Fővárosi Állat- és Növénykert által Budapest XIV. kerület 29753  hrsz. 
alatti ingatlanon tervezett „Hermina Garázsra” vonatkozó előzetes 
vizsgálati eljárásban a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztályának  
PE/KTF/32327-77/2016. iktatószámú Határozata 

 
 
Tisztelt Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség! 
 
Alulírott Schnier Mária, a Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület tematikus 
projektvezetője Lukács András elnök csatolt meghatalmazása alapján a Fővárosi Állat- és 
Növénykert által Budapest XIV. kerület 29753. hrsz. alatti ingatlanon tervezett „Hermina Garázsra” 
vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztályának PE/KTF/32327-77/2016. iktatószámú Határozata ellen a 
Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület nevében 
 

fellebbezést 
 

jelentek be. 
 
A Határozat IV. fejezetében előírt fellebbezési díj 1%-át jelen fellebbezés benyújtásával egyidejűleg 
illetékbélyegben megfizetjük. 
 
Fellebbezésünket az alábbiakkal indokoljuk 
 
A PE/KTF/32327-77/2016. iktatószámú Határozat nem vette figyelembe, hogy a tervezett tárgyi 
beruházástól néhány száz méterre a Városliget telkének a Hermina út menti részén a Hermina útra 
is nyíló kijárattal rendelkező Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum felújításának, valamint 
mélygarázsának létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárása is folyamatban van 
(PE/KTF/36856/2016. iktatószámon). 
 
Mivel mindkét építkezés jelentős földmunkával jár, valamint az építkezéssel járó szállítás is részben 
azonos útvonalakat fog terhelni, az építkezés légszennyezési és zaj hatásterülete is részben azonos 
lesz, tehát a környezetet terhelő hatások a területen összegződnek. 
 
Emiatt nem állja meg a helyét a fellebbezésünk tárgyát képező határozat Indoklásában a Hermina 
Garázs Előzetes Vizsgálati Dokumentációjával kapcsolatban észrevételt tevőknek adott 
tájékoztatás, miszerint „a Kormányhivatalnál tárgyi eljárás ügyintézési ideje alatt nem volt 
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folyamatban a Kérelmező által kezdeményezett egyéb, a tárgyi, vagy az azzal szomszédos 
ingatlanokat érintő előzetes vizsgálati vagy környezeti hatásvizsgálati eljárás.” 
 
Attól függetlenül, hogy a Hermina Garázsra vonatkozó, illetve a Magyar Műszaki és Közlekedési 
Múzeumra vonatkozó környezetvédelmi eljárást más-más kérelmező kezdeményezte, mivel 
azonban az építkezések azonos időben fognak történni, és a két létesítmény közötti távolság csak 
néhány száz méter, a létesítés hatásai összeadódnak. 
 
Abban az esetben is, ha a két létesítménnyel kapcsolatban benyújtott kérelem nem azonos időben 
történt, mivel az építési tevékenységek végzése időben fedni fogja egymást, szükséges lenne az 
összeadódó hatások vizsgálata. 
 
Mivel mindkét garázs üzemelési ideje minden valószínűség szerint napszakok vonatkozásában is 
természetesen azonos lesz, szükséges lenne megvizsgálni a két garázs forgalma, illetve kiszellőzése 
által okozott összeadódó lég és zajszennyezést is. 
Meg kívánjuk jegyezni, hogy a védendő épületek felsorolása, amit a fellebbezésünk tárgyát képező 
Határozat a „Zaj és rezgésvédelmi szempontból” cím alatti fejezetében a Hermina Garázs Előzetes 
Vizsgálati Dokumentációjából átvett, nem teljes, és részben elavult. 
Jelentős, védendő létesítmények maradtak ki a felsorolásból: a Széchenyi fürdő nappali kórháza, a 
Fővárosi Önkormányzat Nyugdíjas Háza, a Bethesda Kórház, az Albert Schweitzer Református 
öregotthon, valamint a Vakok bentlakásos intézménye a Hermina úton, a Liszt Ferenc Általános 
Iskola és a hatásterületen lévő lakóépületek. 
 
Tisztelt Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség! 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályánál 
folyamatban lévő, két, azonos időszakban tervezett, egymással kapcsolódó hatásterületű, 
jelentős földmunkával járó építkezés környezeti hatásainak figyelmen kívül hagyása miatt 
kérjük, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztálya PE/KTF/32327-77/2016. iktatószámú Határozatát szíveskedjenek megsemmisíteni 
és a Főosztályt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatására kötelezni. 
 
Tisztelettel: 
 
     
    Lukács András elnök meghatalmazása alapján 
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            tematikus projektvezető 
 
 


