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Tisztelt Vezérigazgató Úr! 
 
 

Alulírott ezúton kérem Önt, hogy az M0-ás Békásmegyert, Békásmegyer-Ófalut és 
Csillaghegyet közvetlenül és közvetve érintő szakaszának építését ne kezdjék meg, az előkészítő 
munkákat állítsák le. 

Tájékoztatom, hogy amennyiben a kivitelezési munkálatok elkezdődnek, bírósági keresetet 
fogok indítani a beruházás ellen, kérve, hogy a Ptk. 341. §-a alapján a Nemzeti Autópálya Zrt.-t 
tiltsák el a veszélyeztető magatartástól. Amennyiben M0-ás említett szakasza megépül, vagyoni és 
nem vagyoni károm miatt kártérítési igénnyel fogok Önökhöz fordulni, és igényemet szükség 
esetén bírósági úton is igyekszem érvényesíteni.  

 
A fentieket az alábbiakkal indokolom. 
Amennyiben az M0-ás említett szakasza a jelenlegi terveknek megfelelően épül meg, újabb 

hatalmas kamion- és személygépkocsi-forgalom zúdul majd a III. kerület útjaira, ahol gyakran 
már most is elviselhetetlen a zsúfoltság és a környezetszennyezés. Hangsúlyozni szeretném, hogy 
ezen levelemmel nem tiltakozom az ellen, hogy megépüljön egy Duna-híd Budapest III. és IV. 
kerülete között, azonban azt úgy kell megvalósítani, hogy ne veszélyeztesse se Békásmegyer, se 
más terület környezetét, lakosságának egészségét és nyugalmát. 

Az M0-s körgyűrű szóban forgó szakaszát az Ezüsthegy déli lankáin, 12 emelet magasságban, 
a katlanban fekvő lakótelep, Ófalu és Csillaghegy mellett szándékoznak megépíteni. A beruházás 
súlyosan sérti az itt lakó több mint 50 ezer ember érdekeit, egészséges környezethez való jogát. 
Tönkreteszi a területre friss levegőt szállító légcsatornát, megsemmisíti a zöldövezet jelentős 
részét, és növeli a zajszennyezést.  

Alulírott az érintett területen lakom ...................................... napjától, így a beruházás 
veszélyezteti saját és családom egészségét, nyugalmát, csökkenti ingatlanom értékét. 

A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 103. §-a szerint „A környezet 
igénybevételével, illetőleg terhelésével járó tevékenységgel vagy mulasztással másnak okozott kár 
környezetveszélyeztető tevékenységgel okozott kárnak minősül és arra a Polgári 
Törvénykönyvnek a fokozott veszéllyel járó tevékenységre vonatkozó szabályait (Ptk. 345–346. §-
ai) kell alkalmazni.” A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 345. §-a szerint pedig „Aki fokozott 
veszéllyel járó tevékenységet folytat, köteles az ebből eredő kárt megtéríteni.” 



 
A Magyar Köztársaság Alkotmányának 18. §-a szerint „A Magyar Köztársaság elismeri és 

érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.” Az Alkotmány 70/D. §-a szerint pedig 
„A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki 
egészséghez. ... Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények 
és az orvosi ellátás megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és 
a természetes környezet védelmével valósítja meg.” Tehát a kártérítés megfizetésével a károkozó 
nem vásárolja meg a jogot az egészségem károsítására, mert az egészséges élethez és az 
egészséget nem károsító környezethez való jog a legalapvetőbb emberi jog. A Ptk. 341. §-a ezért 
kimondja: „Károsodás veszélye esetén a veszélyeztetett kérheti a bíróságtól, hogy azt, akinek 
részéről a veszély fenyeget, tiltsa el a veszélyeztető magatartástól, illetőleg kötelezze a kár 
megelőzéséhez szükséges intézkedések megtételére...”  

Felhívom még szíves figyelmét arra, hogy nemrég a Budapest XI. kerületi Andor utca lakosai 
jogerősen megnyerték azt a pert, amelyet az utcájukban zajló hatalmas forgalom által okozott 
károk miatt indítottak, és az alperest jelentős kártérítésre kötelezték. Szintén említésre méltó, 
hogy a Strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróság 2005. július 9-én egy konkrét ügyben közzétett 
ítéletében megállapította az állam felelősségét a környezetszennyezési ügyekben még akkor is, ha 
azt magáncégek követik el. A felelősség még inkább nyilvánvaló egy olyan állami cég esetében, 
mint a Nemzeti Autópálya Zrt. 

Bízom abban, hogy elismerve a fentiekben leírt igényeim jogosságát, a beruházást nem 
valósítják meg, és így a bírósági eljárásra sem fog sor kerülni. 
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