
Áramlástani vizsgálatok az M0 tervezése kapcsán 
 
 

 
Köztudott, hogy nálunk a spórolást sohasem a nagyberuházásokon, hanem a humán 

szférán, a kutatáson és egyéb „haszontalanságokon” szokták kezdeni. Vannak azonban ez alól 
is kivételek. Az autópályák, regionális hulladéklerakók sok százmilliárdos költségvetésében 
elkülönített összegek szerepelnek a régészeti feltárásokra. Talán egy évszázada nem volt 
annyi munkájuk Magyarországon, mint ezekkel a nagyprojektekkel kapcsolatban.  

Huszonöt éve tervezik kisebb-nagyobb megtorpanásokkal a Budapestet elkerülő utat. Az 
M0-ást előkészítő büdzséből most áramlástani vizsgálatokra is futotta. A Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem Áramlástani Tanszéke 2007. februárban kezdte meg, és öt 
hónap alatt végzi el azokat a vizsgálatokat, amelyek eredményei alapján megbecsülhető, hogy 
az M0-ás autópálya 11. és 10. számú főutak közötti szakaszán négy különböző nyomvonal-
változatot vizsgálva, a jelenlegi állapothoz képest 2010-ben és 2018-ban hogyan alakul a 
légszennyezettség. Május 24-én második alkalommal tartottak bemutatót a folyó kutatásról az 
Áramlástani Laboratóriumban (www.karman-wtl.com , www.ara.bme.hu).   

A munkaközi tájékoztatásra meghívták a polgármestereket, az útépítőket, a sajtót és az 
érintett lakosság, illetve civil szervezetek képviselőit. 

Üröm, Solymár és Békásmegyer környékén mintegy 29 négyzetkilométernyi területet 
érint az M0-ás tervezett szakasza, amelynek egy részét alagútban kívánják vezetni. Az 1:1000 
léptékű modelleken jól láthatók az egyes házak, mindenki megnézheti a saját ingatlanját. Jó 
lenne, ha a lakossági fórumokra, kötelező egyeztetésekre is ilyen szemléletes modellek 
készülnének. Ez nemcsak a lakosságot segítené a véleményalkotásban, de talán a laikus 
képviselőtestületek is időben szembesülnének döntéseik várható következményeivel. 

A vizsgálat még nem fejeződött be, az eredményekről később tudunk beszámolni. 
 
 
 

 
 
 



Egy kapcsolódó gondolattal kiegészítjük a beszámolót. 
Május 9-én a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. (www.deloitte.com/Hungary) 

sajtóreggelit tartott a következő címmel: „Újratermelődő környezeti konfliktusok: az elemzés, 
a párbeszéd és a transzparencia képezhetik a megoldás pilléreit”.  

Újságírói kérdésre, az M0-ás körgyűrű egyes szakaszain kialakult „állóháborúval” 
kapcsolatban elhangzott, hogy az összefüggő projektek feldarabolása és külön-külön 
engedélyeztetése rövid távon ugyan részeredményekhez vezethet, azonban összességében 
nemcsak tisztességtelen eljárás, hanem szinte mindenki számára előnytelen és költséges. 

Sajnos ezt a szalámitaktikát alkalmazzák általában az útépítéseknél. Ez történt az M3-as és 
az M7-es esetében is.  

Érdemes lenne megvizsgálni, hogy hol és milyen jellegűek a legmakacsabb konfliktusok. 
Vajon a teljes projekt együttes kezelése, megfelelő előzetes tájékoztatás, a nyomvonal-
változatok gondos mérlegelése, az érintettek bevonása és méltányos kártalanítása, 
kölcsönösen és átláthatóan tett engedmények mellett nem lehetne-e a konfliktusokat 
eredményesebben kezelni?  
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