
Az S.O.S. Békásmegyerért Egyesület 

Az S.O.S. Békásmegyerért Egyesület 1997 
őszén jött létre, a Nemzeti Autópálya Zrt. 
(jelenleg  Nemzeti  Infrastruktúra  Fejlesztő 
Zrt.,  NIF Zrt.)  és a Budapest III. kerületi 
(Óbuda-Békásmegyer)  Önkormányzata  ál-
tal szervezett lakossági fórumon, ahol a la-
kosság  jelenlévő  mintegy  400  képviselője 
határozott tiltakozását fejezte ki az M0-ás 
autópálya  észak-budai  szakasza  tervezett 
nyomvonalának építése ellen. Ezen a fóru-
mon a lakosság javaslatára került megvá-
lasztásra a civil szervezet vezetősége és el-
nöke.

Az egyesület fő célkitűzése a Békásmegyerre tervezett M0-ás autópálya-nyomvonal 
megvalósításának megakadályozása, illetve más területre való áthelyezése lett. A cél-
kitűzés meghatározásánál az egyesület a Magyar Köztársaság Alkotmányának 18. és 
70/D. paragrafusát vette alapul, amelyek az egészséghez, az egészséges környezet-
hez  való  jogot  biztosítják.  A  tervezett  beruházás  ugyanis  50 000  budapesti  lakos 
egészségét veszélyezteti. Célkitűzés volt továbbá, hogy Budapest még létező egyetlen 
légcsatornáját és a viszonylag háborítatlan természeti környezetet megóvja a szeny-
nyezéstől.

A  megalakulást  követően  az  egyesület  a 
Levegő  Munkacsoport  tagszervezete  lett, 
amelytől rendszeresen szakmai, jogi és er-
kölcsi támogatást kapott, ugyanakkor meg-
maradt a független és önálló tevékenysége.

Az egyesület a több mint 10 éves működé-
se során a helyi lakosság megbízásának és 
a meghatározott  célkitűzéseknek megfele-
lően  együttműködött  Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzatával és polgármesterével. Ez 
az  együttműködés  2006.  október  elsejéig 
tartott,  és eredményesnek volt minősíthe-
tő, mivel a lakosság érdekeit komoly állás-
foglalásával, sőt képviselőtestületi határozatokban is támogatta. Az egyesület kapcso-
latot tartott más területeken, településeken tevékenykedő környezetvédő szerveze-
tekkel, közlekedéssel foglalkozó tudományos dolgozókkal, jogi szakértőkkel és mások-
kal. Eljárt a magyar országgyűlés alelnökénél, a közlekedési tárca két miniszterénél, 
államtitkároknál,  főosztályvezetőknél,  országgyűlési  képviselőknél  (többek  között  a 
Környezetvédelmi Bizottságban, illetve annak elnökénél), az Országos Környezetvé-
delmi,Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnél, Budapest Főváros Közigazgatá-
si Hivatalánál, a Fővárosi Önkormányzatnál. Az egyesület megkereste a fővárosi köz-
gyűlésben és a kerületi képviselőtestületben működő pártok frakcióvezetőit.
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Az egyesület vezetősége nyilatkozott az or-
szágos és helyi napilapokban, valamint te-
levíziós  adásokban  adott  tájékoztatást  a 
tervezett  beruházásnak a lakosság egész-
ségére  káros,  környezetromboló  és  egész 
Budapest levegőszennyezettségét és közle-
kedését súlyosbító hatásairól.

A lakosság tájékoztatása érdekében lakos-
sági fórumokat szervezett. A lakosság írás-
ban  is  kifejezte  tiltakozását  a  beruházás 
tervezett  nyomvonalával  szemben,  vala-
mint írásban előre jelezte, hogy amennyi-
ben  a  megépítendő  útszakasz  használata 
során egészségügyi károsodás érné és az ingatlanok értéke csökkenne, jogorvoslattal 
élnek.
A lakosság tiltakozása, valamint az egyesület eljárása és határozott fellépése követ-
kezményeként a NIF Zrt. a nyíltpályás útszakasz helyett alagutas megoldás választá-
sára kényszerült. Előre jelezhető, hogy az útszakasz üzembe helyezését követően az 
alagutas megoldás a járművek által  okozott zajártalmakat majdnem teljesen meg-
szüntetné, viszont a levegőszennyezést nem. Sőt az alagutak ki- és bejáratainál foko-
zott levegőszennyezés alakul ki, továbbá a szellőzőkürtők a szennyezést a lakóterület 
egyes részeit fokozottan szennyezik majd.

A másodfokú környezetvédelmi hatóság fi-
gyelmen kívül hagyva a lakosság tiltakozá-
sát és a tervezés hiányosságait, elutasította 
az  egyesület  fellebbezését  és  megadta  a 
környezetvédelmi engedélyt.

Képviselve  az  érintett  lakosság  alapvető, 
alkotmányban  is  meghatározott  jogát,  az 
egyesület továbbra sem ért egyet az M0-ás 
észak-budai  szakaszának  jóváhagyott 
nyomvonalával. Reméli, hogy a megválasz-
tandó új kormány mérlegeli és figyelembe 
veszi  több  mint  50 000  budapesti  lakos 
alapvető alkotmányos érdekeit, az egészsé-
ges környezethez való jogot.

Budapest-Békásmegyer, 2010. január 30.
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