
 

www.levego.hu  
 

 
Megegyezés a KÖKI Center  
és a Levegő Munkacsoport között 
 
 
A Kőbánya-Kispest metróállomás mellé tervezett bevásárlóközpont, a KÖKI 
Center beruházója a civil szervezetek fellépése eredményeként számos olyan 
kötelezettséget vállalt, amelyet eredetileg nem szándékozott. A beruházó er-
ről szóló nyilatkozatát a Levegő Munkacsoport nemrég vette kézhez. A ko-
rábbi egyeztetések során történt megállapodás értelmében ezt követően, jú-
lius 23-án a Levegő Munkacsoport elállt attól a keresettől, amelyet a Civilek 
Érdekvédelmi Fóruma Kispestért (CÉFO) egyesülettel együtt 2008. december 
10-én nyújtott be a bírósághoz. A pert a civil szervezetek az Országos Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF) azon 
határozata ellen indították, amely másodszor is kimondta, hogy a KÖKI Cen-
ternek jelentős környezeti hatása nem lesz. A bíróság 2008. márciusi ítélete 
ugyanis megsemmisítette a környezetvédelmi engedélyt és új eljárásra köte-
lezte a hatóságot. 
 
A civil szervezetek keresetének visszavonása előtt a bíróság tárgyalást még nem tű-
zött ki. Időközben a felperestárs, a CÉFO kivonult a perből, mivel elmondása szerint 
sok támadás érte emiatt a Kispesti Önkormányzat részéről. 
 
Miután néhány héttel ezelőtt a bíróság elutasította a korábbi perben felperestársként 
részt vevő Lehel utcai Hunyadi Lakásszövetkezet beavatkozói kérelmét, és a Lakás-
szövetkezet közgyűlése úgy döntött, hogy nem fellebbezi meg ezt a bírói végzést, a 
Levegő Munkacsoport újraértékelte a folyamatban lévő perének várható ki-
menetelét.  
 
A KÖKI Center szomszédságában lévő lakótelep házai közül elsősorban a Vak Bottyán 
utcai és a Lehel utcai házakat érinti majd a gigantikus bevásárlóközpont forgalma. 
Szintén  hatásviselő lesz a Kosárfonó utca 22-28. szám alatti társasház is a bevásárló-
központhoz való közelsége és az uralkodó széljárás következtében a létesítmény pont-
forrásai és forgalma felől áramló légszennyezés miatt. Ezért a Kosárfonó utcai társas-
ház is benyújtotta a bírósághoz beavatkozói kérelmét, majd megfellebbezte annak el-
utasítását. A Vak Bottyán utcai házak lakói számára a beruházó peren kívül kártérítést 
fizet, de a Lehel utcai és Kosárfonó utcai házak érintettségét nem ismeri el. Ezek sze-
rint a bíróság sem. 
 
Ennek az új pernek az eredményeként legjobb esetben is ugyanolyan ítélet születhe-
tett volna, mint az első, nyertes perünkben, vagyis az alperes főfelügyelőséget új eljá-
rás lefolytatására utasíthatná a bíróság. Az OKTVF a második eljárásban bebizonyítot-
ta, hogy képes a felületes vizsgálati dokumentáció alapján ugyanolyan helytelen hatá-
rozatot hozni, mint az első eljárásban. Ha eddig felsorakoztatott érveink nem motivál-
ták arra, hogy megállapítsa a tervezett létesítmény jelentős környezeti hatását, azt 
már tekintélyének megőrzése miatt sem tenné meg egy harmadszorra indított eljá-
rásban. Ez azt jelenti, hogy jogi úton nem tudnánk befolyásolni a létesítmény mérete-
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it, kialakítását, és környezetvédelmi beruházásokra sem kötelezhetnénk az építtetőt. 
Legfeljebb a beruházás késleltetését tudnánk elérni. 
 
Eközben kétféleképpen alakulhatna a létesítmény megvalósítása. Az egyik lehetőség, 
hogy szünetelne, mivel a bank (a beruházó állítása szerint) a peres állapot idején nem 
folyósít pénzt az építkezésre. A másik eshetőség, hogy zavartalanul folyna tovább az 
építkezés, mivel a bíróság a felperesek felfüggesztés iránti kérelmét elutasította. Ez-
alatt változatlanul fennállna a jelenlegi, építés közbeni állapot, ami lehetetlen helyzet-
be hozza a lakosságot és az utazóközönséget. Minél kényelmetlenebb legyen az épít-
kezés miatt szétrobbantott közlekedési csomópont használata, minél nagyobb legyen 
a kivitelezők fegyelmezetlen munkavégzése miatti porszennyezés a lakótelep felé – a 
lakosok szerint így igyekezett nyomást gyakorolni rájuk a beruházó és a kerületi ön-
kormányzat. 
 
Ebben a helyzetben fogadta el a Levegő Munkacsoport a beruházó javaslatát az 
egyeztetésekre. A tárgyalások során létrejött egy olyan kötelezettségvállalás a beru-
házó részéről, amit a per visszavonása esetén megvalósít. A beruházó által egyoldalú-
an aláírt nyilatkozatban szerepel többek között, hogy a lakosság érdekében tett válla-
lásait közzé teszi a sajtóban. (A kötelezettségvállalás teljes szövegét cikkünk végén 
közöljük.) 
 
A vállalás tételeit nem tartjuk jelentéktelennek annak ellenére, hogy a létesítményre 
merőleges utcákban lévő lakások nyílászáró-cseréinek költségét a beruházó nem volt 
hajlandó vállalni, többszöri egyeztetés ellenére sem. Továbbá meggyőződésünk, hogy 
a nyilatkozatban szereplő vállalásokon felül az építkezés miatti kényelmetlenségek és 
ártalmak csökkentésének érdekében is minden lehetőt el fog követni, és reméljük, 
hogy ebben a BKV és a helyi önkormányzat is partner lesz, hiszen a keresettől való 
elállással megszűnt az ellenséges szembenállás. 
Fontos azonban megjegyeznünk, hogy a Levegő Munkacsoport továbbra is helytelen-
nek tartja a nagy bevásárlóközpontok létesítését és az összefüggő nagy tömbszerű 
beépítéseket mind városképi, mind funkcionális szempontból. A településrendezési el-
járásokban való részvételünk során mindig ezt a szakmai álláspontunkat képviseljük. 
 
Budapest, 2009. július 31. 
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