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Kedves Nagykőrösi úti Sorstársak! 
 

Mindnyájan bőrünkön érezzük a Nagykőrösi út évről évre növekvő forgalmának, fokozódó 
környezetterhelésének egyre elviselhetetlenebb hatásait. A sok éve tartó és egyre erősödő rezgés, zaj, 
por- és kipufogógáz-szennyezés folyamatosan rongálja egészségünket, lehetetlenné teszi itt a nyugodt 
életvitelt, ingatlanjainkat károsítja, és azok forgalmi értéket jelentősen csökkenti. 

Sokan és sokféleképpen próbálták ezt az áldatlan állapotot orvosolni, valamennyien tudjuk, hogy 
az elért eredmények – a problémakör súlyához mérten – szinte a nullával egyenlők. 

Ezen a helyzeten akarunk érdemben változtatni, még pedig oly módon, hogy a továbbiakban az 
illetékes, felelős szervek ne térhessenek ki törvényes kötelezettségeik teljesítése elől. 

Bíztatást adhat valamennyiünknek, hogy hasonló ügyekben a közelmúltban több, a hatóságokat 
elmarasztaló jogerős bírósági ítélet is született. Például az ún. Egér úti-Andor utcai perek nyertesei 
részére több tízmillió forint kártérítés már kifizetésre is került. Ma már százával folynak ilyen perek, 
az ügyek a civil mozgalmak révén a nyilvánosság reflektorfényébe kerültek. 

A Nagykőrösi útnak a Határ út és a használtcikk piac közötti szakaszán mintegy négyszáz lakást, 
körülbelül ezer embert sújt közvetlenül ez a helyzet. Egy hónappal ezelőtt minden érintett lakás 
postaládájába tájékoztató, együttműködésre invitáló felhívást juttattunk el. A jelentkezők közül a 
legsegítőkészebbek vállaltak szervezési, kiértesítési, kapcsolattartási, számítástechnikai, fénymásolási 
stb. feladatokat, önzetlenül, a többiek érdekében is. Ezt a második értesítést már a közülük kikerült 
aktivisták juttatják el Önökhöz. 

Időközben egyeztető megbeszéléseket folytattunk a hasonló környezetvédelmi problémák során 
közismerten eredményes, nagy tapasztalattal, országos szervezettel és ismertséggel bíró Levegő 
Munkacsoport illetékeseivel, akik a gyakorlati tanácsokon túl is támogatásukról biztosítottak. 

Beadványokkal fordultunk a területileg illetékes környezetvédelmi hatósághoz, a felelős 
főpolgármesteri ügyosztályhoz, támogatást kértünk az érintett lakók kerületi polgármesteri hivatalaitól. 

Tárgyalásokat folytattunk a problémakörben sikeres, több jogászi csapat képviselőivel. 
Megfogalmazódtak azok a célok, melyek reális eséllyel elérhetők a Nagykőrösi út forgalma által 

okozott károk felszámolása érdekében. Ezek:  
• a rezgést, zaj- és légszennyezést csökkentő forgalomkorlátozás (sebesség és súly) 
• passzív védelem, az adott szakaszokra alkalmas különféle zajvédő műtárgyak ki  építésével, 

valamint a külső nyílászárók mai technikai szintjén legjobb csillapításúakra történő cseréjével, 
• kártérítés az ingatlanok állagában történt károsodás, az életkörülmények jelentős romlása, az 

előállt egészségkárosodások és különösen ingatlanjaink forgalmi értékének csökkenése miatt. 
Fontos, hogy ezen célok nem vagylagos, hanem valamennyi együttes kitűzése jelenti civil 

kezdeményezésünk lényegét. A célok megfogalmazása mellett az elérésükhöz vezető út lehetséges 
változatai is körvonalazódtak.  
 

Valamennyi érintett sorstársunkat ezúton hívjuk meg fenti témakörben megrendezésre kerülő 
tájékoztató lakógyűlésünkre, ahol is a Levegő Munkacsoport, valamint a hasonló ügyekben 
eredményes jogász csapat képviselője tart előadást a sikerhez vezető lehetőségekről. 
 
A rendezvény időpontja:  2006. október 12. csütörtök, 18.00 óra 
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