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A megtámadott város 
 
 
Budapest városrendezési keretszabályozása nem volt felkészülve azokra a ki-
hívásokra, amelyekkel az elmúlt két évtizedben kellett szembenéznie. A „fej-
lesztők” lerohanták a kerületi önkormányzatokat olyan jellegű beruházások 
terveivel, amelyeket a „fejlettebb” államokban már nem engedélyeznek: egyre 
nagyobb bevásárlóközpontok jöttek létre belterületbe vont városszéli mező-
gazdasági területeken, jelenlegi és jövőbeni zöldfelületeket elfoglalva, csakúgy, 
mint a városközpontokban, a városszerkezetet szétfeszítve, a célszerű kiske-
reskedelmi hálózat megélhetési lehetőségeit tönkretéve. Újabban az egybeépí-
tett bevásárló–szolgáltató–szórakoztató–iroda-komplexumok jöttek divatba, a 
több funkció építészetileg gazdaságos összevonásával. (Gazdaságosság alatt 
természetesen a beruházó költségkímélését értjük.) 
Nézzük, milyen szabályozási körülmények között jöhetnek létre sem a tájba, 
sem a városképbe nem illő monstrumok. 
Budapest Településszerkezeti Terve (TSZT) már 1998-ban jelölt ki távlati fej-
lesztési területeket. A 2005. évben jóváhagyott TSZT tovább gyarapította eze-
ket. A Budapesti Városépítési Keretszabályozás (BVKSZ) „finomította” a TSZT 
rendelkezéseit és kijelölt K-BK-1, vagyis különösen nagy területű kereskedelmi 
és szolgáltató létesítmények részére szolgáló területeket az autópályák mellett. 
A kijelölések a kerületi önkormányzatokkal történt megegyezések során szület-
tek, egyes helyi érdekeltségekből kiindulva, és nem készült átfogó hatástanul-
mány arra vonatkozóan, hogyan fogja a mezőgazdasági területek fogyása be-
folyásolni a szélcsatornákat, a gépjármű-forgalmat és a lakosságot ellátó ke-
reskedelmi hálózatot. 
A város belső területein létesíthető bevásárlóközpontokat a BVKSZ másképpen 
szabályozza. Jelenleg a BVKSZ 17. §-a határozza meg, hogy milyen övezetek-
ben mekkora egybefüggő kereskedelmi létesítmény építhető: nagyvárosias la-
kóövezetekben 6000 négyzetméteres, a kisvárosiasban 4000 négyzetméteres, 
az intenzív kertvárosokban 2000, a lazább kertvárosokban csak 1000 négy-
zetméteres. De városközponti, intézményi, munkahelyi övezetekben akár 
20 000 négyzetméteres egybefüggő bevásárlóközpont is épülhet abban az 
esetben, ha 300 méteres körzetben kötöttpályás tömegközlekedés elérhető. 
Ezek a meghatározások logikusnak tűnnének, ha nem lennének olyan hiányos-
ságok a szabályozásban, amelyek miatt háttérbe szorulnak várostervezési el-
vek: 

• Nincs meghatározva, hogy mi van akkor, ha például az intézményi, vá-
rosközponti, vagy munkahelyi övezet lakóövezetekkel szomszédos – 
mondjuk, az utca túloldalán.  

• A méretkorlátozás telkekre vonatkozik, mint minden a településrendezési 
szabályozásban. A BVKSZ bevásárlóközpontokról szóló paragrafusa nem 
szabályozza le határozottan, hanem a hatástanulmányra bízza azt, hogy 
egymás melletti telkeken vagy azonos tömbben ugyanabban a város-
részben megengedhető-e a nagyobb kereskedelmi egységek egymáshoz 
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közeli telepítése. A szóban forgó, 17. § kötelezi a 6000 négyzetméter 
bruttó szintterületű bevásárlóközpont tervezőit városrendezési, kereske-
delmi, környezeti, közlekedési hatásvizsgálat készítésére, valamint lát-
vány- és sziluettvizsgálatra. Ezek azonban a gyakorlatban nem befolyá-
solják a településrendezési eljárást, mondhatnánk, hogy dísznek vannak, 
ha egyáltalán készülnek ilyenek, hiszen a beruházók a telkeket rendsze-
rint a maximális beépíthetőség ismeretével vásárolják meg, és kártérítési 
igényt helyeznek kilátásba, ha annál kevesebbet építhetnek. Az önkor-
mányzatok ezt a veszélyt soha nem vállalják fel. 

• Nincs egyértelműen meghatározva a „bruttó” fogalma. Tervező szakem-
berek is csak annyit mondanak, hogy ez a helyiségek alapterületét jelenti 
a falvastagsággal együtt. De arra nincs szabályozás, hogy beleszámíta-
nak-e a kereskedelmi területekhez szükséges raktárak, szociális helyisé-
gek, irodák, közlekedő területek. 

 
A környezetvédő szervezetek az eltelt években sok bevásárlóközpont terv ellen 
vesztettek emiatt csatát. A leghírhedtebbek: a Mammut, a WestEnd, a MOM, a 
Campona… Jelenleg három belterületi budapesti monstrum terve ellen küzd a 
Levegő Munkacsoport a helyi lakossággal együtt: a Kőbánya–Kispest metró 
végállomás melletti 175 000 négyzetméteres KÖKI Center, melynek másik ol-
dalán tízemeletes házakból álló lakótelep van; a budai Skála-telken épülő 
90 000 négyzetméteres „Újbudai Városközpont” nagyvárosias beépítés kellős 
közepén épül; a kertvárosi Herminamező szélén tervezett, „csak” 20 000 
négyzetméteres bevásárlóközpont, amely 38 000 négyzetméter szintterületű 
„egyéb funkció” részeként működne. 
A szintterületek a mi olvasatunkban bruttót jelentenek, vagyis az építési tervek 
szerinti szintterületeket, bár a mélygarázsok területét ebbe nem számítottuk 
be, mivel az erre vonatkozó szabályozás pontos. 
A KÖKI Center tömege három egymás melletti telken épülne 58 000 négyzet-
méter bevallott kereskedelmi szintterülettel. A büszke nevet viselő „Újbudai 
Városközpont”-ban telekösszevonásokkal egy telken terveznek 38 000 négy-
zetméter kereskedelmet, a többi szórakoztatás, szolgáltatás, iroda céljaira lé-
tesül, és egy hatemeletes lakóházat is hozzáépítenek majd. 
Nem vitás, hogy ezek a nagy tömegű, többhektáros tömbökben egybeépített, 
25-30 méter magasságú monstrumok a látványuk és az általuk vonzott forga-
lom miatt szétfeszítik a városszerkezetet. Ráadásul a fővárosi szabályozásban 
kötelezően előírt minimum zöldfelület létesítése alól is kibújhatnak, két dologra 
hivatkozással. Először is, mivel egy tömbben épülnek akár 2–300 méteres ol-
dalhosszúsággal, „zártsorú” kategóriába tartozónak tekinti őket a szabályozás. 
Erre hivatkozva az intézményi övezet általános határértéke szerinti minimum 
35%-os zöldfelület helyett csak 20%-ot kell teljesíteniük. A „zártsorú beépítés” 
városrendezési fogalma még a bevásárlóközpont-tömbök térhódítása előtti, és 
egymás mellé épült házakat jelent. Az ilyen házaknak még a nagyvárosias be-
építés esetében is van legalább hátsó udvara, ami gyakran kertes kialakítású. 
A tömbökben kialakulhatnak összefüggő belső kertek, szép nagy fákkal. Sok 
ilyet ismerünk a belvárosi részeken is. A tömbös beépítés, amelynek belsejé-
ben nincs semmilyen szabad terület, inkább „szabadon álló” várostervezési ka-
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tegória lenne. A bevásárlóközpontok ilyenek, és semmi esetre sem zártsorúak, 
mivel nem képeznek semmilyen sort. Ahol bevásárlóközpont van az utca másik 
oldalán, mint például a XI. kerületben a 20 méter szabályozási szélességű Ber-
csényi utcában és a16 méter szabályozási szélességű Váli utcában, az nem ut-
ca többé, hanem egy nyomott sikátor. (Mint ahogyan nincs utca érzetünk a 
Mammut melletti Lövőház utcában sem.) 
A másik kibúvó az, hogy a „zöldfelület”, amit a bevásárlóközpontok beruházói 
hajlandók teljesíteni, legtöbbször a mélygarázsok fölötti legfeljebb 2 méteres 
földrétegben vagy 50 centiméteres földrétegű tetőkertekben valósul meg, mi-
vel a terepszint alatti 90–100%-os beépíthetőséget kihasználják. A BVKSZ pe-
dig, sajnos, az ilyen zöldfelületek beszámíthatóságát is elfogadja. 
A fentiek alapján összességében megállapíthatjuk, hogy a város szabályozási 
szempontból készületlenül fogadta ezt az erőszakosan nyomuló beruházási tí-
pust, és emiatt visszafordíthatatlan károkat szenvedett. 
 
Budapest, 2008. június 30. 
 
Schnier Mária 
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese 


