
Ki hogyan akar M0-st?  
 
A tévhitekkel ellentétben a Levegő Munkacsoport M0-s párti. Sőt, még 1995-
ben, mi kezdeményeztük elsőként, ami hamarosan valósággá válik, az M31-
es utat. Ezzel megvalósul az összeköttetés a IV-es és V-ös európai közleke-
dési folyosók között közúton is, Budapest pedig kissé fellélegezhet. 
 
Torz árak torz közlekedési szokásokat szülnek, mely kielégíthetetlen infrast-
ruktúra-igénnyel bír. Budapest közlekedése ma már összeomlana az M0-s 
meglévő szakaszai nélkül, így kényszermegoldásként a Levegő Munkacsoport 
is támogatja annak megépítését. Azonban nem minden szakaszát. A legna-
gyobb tranzitforgalom az M1-M7-M6-M5-M4-M3-as autópályák között zajlik. 
Így alapvetően ezek között kell megoldani a forgalom átvezetését lehetőleg 
úgy, hogy az embereket és természeti értékeket a lehető legkisebb mérték-
ben veszélyeztessen a környezetterhelésével. Ezért javasoltuk 1995-ben, 
hogy a 4-es út és az M3-as autópálya között az úgynevezett Gödöllői átkötés 
nyomvonalán épüljön gyorsforgalmi út. Ez 20 kilométerrel rövidebb össze-
köttetést tesz lehetővé, mint a jelenleg átadás előtt álló szakasz és messze 
elkerüli a lakott területeket. Javaslatunk kedvező fogadtatásra talált és beke-
rült az autópálya-törvénybe. Az útszakasz jelenleg engedélyeztetés alatt áll.  
 
A hamarosan átadásra kerülő, a helyi lakosság által jogosan támadott Csö-
mör és Árpádföld közötti – lakóházakhoz viszonylag közel vezetett – szakasz 
viszont megadja a lehetőséget rá, hogy kitiltsák Budapestről a tranzit kami-
onforgalmat. Ez óriási környezeti károktól mentesítené a főváros lakóit.  
 
Sajnálatos, hogy a gyorsforgalmi utak mentén a területhasználatot elsősor-
ban az ingatlanspekulánsok és nem szigorú törvényi szabályzók határozzák 
meg. Így az M0-s korábban megépült déli szakasza mentén olyan sok, ha-
talmas közúti forgalmat gerjesztő beruházás épült fel, mely ellehetetlenítette 
az út eredeti funkciójának ellátását, a tranzitforgalomnak alig maradt hely. 
Hasonló sors vár a Levegő Munkacsoport által sokat támadott északi sza-
kaszra is. Szentendre és Budakalász határa kezd kísértetiesen hasonlítani 
Budaörsre és Soroksárra, doboz doboz hátán hatalmas forgalommal. Szent-
endre elvesztette korábbi báját és a Pomázi sík felől nem a Pilis lankáira lát-
ni, hanem raktárakra. Az északi szakasznak és a Megyeri-hídnak a tranzit-
forgalom átvezetésében lényegesen kisebb szerepe van, kifejezetten környe-
zetszennyező beruházás, hiszen átadásával nemhogy javulna, hanem lénye-
gesen nő a térség légszennyezése és közúti forgalma – derül ki a hídról a be-
ruházó által készíttetett környezeti hatástanulmányból. A vele párhuzamosan 
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megépíteni tervezett kishíd pedig másfél millió ember olcsó és tiszta ivóvizét 
veszélyezteti. Nem véletlen, hogy az érintett térség polgármesterei hevesen 
tiltakoznak az átadás ellen, hiszen a Pilist és észak-Budát, valamint Újpestet 
az átadás után az előrejelzések szerint még a mostaninál is nagyobb mér-
tékben lepik el a gépjárművek. A 10-es és 11-es utak közötti szakasz meg-
építése sem javítana a helyzeten. Az elpocsékolt adóforintokat a Levegő 
Munkacsoport szerint hatékonyabban is el lehetett volna költeni, egyebek 
mellett a térségi vasutak fejlesztésére. A szentendrei HÉV-re is ráfér egy 
nagygenerál, de az esztergomi vasút villamosítása és kétvágányúra átépíté-
se, opcionálisan Batthyányi térre járatása is sokat segítene a térség közleke-
dési gondjain. Rövidtávú megoldásként pedig a hídberuházás töredékéből 
korszerű, környezetbarát – például részecskeszűrőkkel ellátott – buszokat ál-
líthattak volna üzembe a személygépkocsi-forgalom egyidejű korlátozásával. 
 
Budapest, 2008. szeptember 14. 
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