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Fent jemeni férfi; lent: vendégségben egy falusi „tisztaszobában”

MIÉRT OLCSÓBB, AMI DRÁGÁBB?

Ismeretlenül is tisztelem Miklóssy Endrét, kinek 2008. 
augusztusában kelt cikke (Országépítő 2008/3.) vélhetően 
a jobbítás szándékával íródott. Hivatkozott cikk a hazai 
beruházási gyakorlat tervezési és engedélyezési anomáliáit 
boncolgatja, éles kritikával illetve a kellő koordináltságot 
nélkülöző, nem megfelelő módon előkészített és hibás 
dön téseken alapuló beruházásokat.

A szerző által felhozott, bár nem nevesített példák kö-
zött szerepel az M6-os autópálya Szekszárd – Bóly közötti 
szakaszának un. alagutas-völgyhidas, a médiában sok port 
felvert szakasza is, mint negatív és elrettentő példa. Idézem: 

„az illetékes minisztérium egyik szakmai vezetője szóvá tet-
te, hogy miért nem egy 50 milliárd Ft-tal olcsóbb megoldást 
választanak az autópálya építésben. Rögvest letorkolták, 
miért fáj ez neki, és egyáltalán, mi köze van hozzá? (Azóta 
tiltakozásul már lemondott az illető…)”.

Fenti példa kapcsán az alapvicc jutott eszembe, hogy 
Vászka betelefonál a teheráni rádióba, igaz-e, hogy Moszk-
vában Volvókat osztogatnak? Rövid időn belül bemondják 
a választ; a hír igaz, csak nem Moszkvában, hanem Lenin-
grádban, nem Volvókat, hanem Volgákat és nem osztogat-
nak, hanem fosztogatnak. Miért ez jutott eszembe? Mert 
a hivatkozott autópályaszakaszt tervező cég – az UNITEF 
’83 ZRt. – egyik szakmai vezetőjeként 1999-óta foglalkozom 
az M6 autópálya ezen szakaszának tervezésével és megva-
lósíthatóságának kérdéseivel és tudom, hogy a cikkben tett 
megállapítások egyike sem fedi a valóságot! Azok a médi-
ákban korábban hangot kapott nyilatkozatok, megállapí-
tások zanzásított változatai, amelyeket sajnálatos módon 
az építtető – nem akarván felvenni a kesztyűt – nem cáfolt, 
tervezőként pedig nem volt felhatalmazásunk arra, hogy 
mi adjuk meg a felmerült kérdésekre a választ. 

Nézzük meg, miről is beszélek:
Az M6 autópálya konkrét tervezését megelőzően több 

tanulmány és megvalósíthatósági vizsgálat készült. Ilyen 
volt többek között a VÁTI által 1998-ban készített terü let-
rendezési tanulmány is, amely alapvetően meghatározta 
az európai V/C folyosó elemeként a jelenleg épülő autópá-
lya nyomvonalát, egyben javaslatot tett az új határátkelő 
helyére is. A VÁTI (Miklóssy úr korábbi munkahelye!) igen 
összetett és széleskörűen egyeztetett vizsgálatok alapján 
tette meg javaslatát – több változat értékelését  követően – 
ezen igen fontos hálózati elem építésére és nyomvona lára. 

HOZZÁSZÓLÁSOK
Tehát igenis állítható, hogy a döntést megelőzte egy igen 
komoly feltáró munka, amely megfelelt a tertium compa-
rationis-nak, azaz az összehasonlítási alap hiánya e projekt 
esetében nem áll meg. A konkrét (több változatot vizsgáló) 
tanulmányterv készítésére és az előzetes környezeti hatásta-
nulmány elkészítésére az UNITEF 1999-ben kapott meg-
bízást. A tervezési diszpozíció alapja a VÁTI javaslata volt.

A fent ismertetett diszpozíció szerint készülő tanulmány-
terv és előzetes környezeti hatástanulmány (EKHT) széles-
körű és jól dokumentálható egyeztetésen ment keresztül. 
A nyomvonal-változatok és azok helyszínrajzi-magassági 
vonalvezetése az érintett önkormányzatokkal, közútkezelők-
kel, szakhatóságokkal (vízügy, természetvédelem, polgári 
védelem, rendvédelem stb), mező- és vadgazdálko dókkal 
rendre egyeztetve lett. Többször egyeztettünk az akkor 
aktív szerepet játszó Regionális Fejlesztési Tanács tagjaival 
és elnökével, és felkérésükre különböző tájékoztató anyago-
kat készítettünk a lakosságnak, illetve különböző fórumo-
kon tartottunk tervismertetést és hallgattuk meg az észre-
vételeket, melyek közül számosat figyelembe is vettünk.

Az elkészült EKHT-t 2000-ben nyújtottuk be a Kör-
nyezetvédelmi Hatósághoz, amely 2000. május 25-én kelt 
határozatával azt elutasította. Hivatkozásul a „mindegyik 
változat érdeket sért” indoklást adta. Ezután, többszöri 
egyeztetés és részbeni nyomvonalmódosítás után újabb 
eljá rás következett. A Hatóság 2002. áp rilisában hozott 
határozatában a „C” változat továbbter vezését írta elő, 
Szekszárd térségében a „C2”-re vonatkozó kiegészítésekkel. 
A többi változatot egyértelmű en elutasította.

A GKM a fent hivatkozott határozatot követően (2002. 
május) adta ki hivatalos állásfoglalását a következők szerint: 
Az M6 autópályát az UNITEF „C” ill. „C2” változata sze-
rint a Szekszárd–országhatár teljes hosszában autópálya-
ként kell figyelembe venni, illetve továbbtervezni. Előírta 
ugyanakkor az első ütemű, 2×1 sávos autóútként (félautó-
pálya) történő kiépítés vizsgálatát, ami azt jelentette, hogy 
a helyszínrajzi és magassági vonalvezetést úgy kellett kiala-
kítani, hogy az az első ütemű autóútnál is megfeleljen az 
előírt műszaki paramétereknek.

Az előzőeknek megfelelő részletes környezetvédelmi 
hatásvizsgálat (RKHT) és engedélyezési terv 2004-ben 
készült el. A Bátaszék–Véménd közötti szakasz, mely igen 
szabdalt, a hagyományos trend szerint (bevágás-töltés) ke-
 rült megtervezésre úgy, hogy a keresztezett és ökológiai 
átjárónak minősülő völgyek áthidalását az érintettekkel 
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(vízügy, környezetvédelem, vadászati felügyelet) történt 
egyeztetés alapján völgyhidakkal oldottuk meg. (Ezt indo-
kolta az a geotechnikai szakvélemény is, hogy 10–12 m-nél 
nagyobb töltés esetén talajtörés következhet be.)

Komoly probléma voltt ugyanakkor, hogy a jelzett 
sza kaszon cca 8 millió köbméter (a Kheopsz piramis becsült 
térfogata 2,5 millió köbméter) földfelesleg adódott, amely-
nek elhelyezése igen jelentős többletköltséget jelentett. A 
hosszszelvény többszöri optimalizálására tett kísérlet sem 
járt számottevő eredménnyel, az alkalmazható ter vezési 
pa raméterek miatt. Ekkor merült fel egy alagutak kal kom-
binált vonalvezetés megvizsgálásának gondolata, melyet a 
megrendelő NIF Zrt. elrendelt a megalapozott döntés 
meghozásának érdekében. Az alagutas változat vizsgálatá-
nak szükségességét indokolta az a tény is, hogy a Környe-
zetvédelmi Hatóság 2000-ben elutasító határozatot hozott 
a Baranya Megyei NTÁ állásfoglalása miatt, mely szerint 
a nyomvonal ezen a szakaszon talajvédelmi érdeket sért.

Az alapváltozatnak az alagutas változattal való össze-
hasonlíthatósága érdekében 2004-ben elkészítettük az 
alagutas változat tanulmány- és rendszertervét. Az optima-
lizált alagutas változat került összehasonlítás ra az optimali-
zált alagút nélküli alapváltozattal. Vizsgáltunk továbbá egy 
alagút nélküli, támfalakkal védett, szűkített bevágással ter-
vezett megoldást is. A változatok összehasonlítása alapve-
tően építési és üzemeltetési költségek összevetésével történt, 
de figyelembe vettük a nem forintosítható tételeket is.

Mind az általunk, mind a független szakértő által készí-
tett vizsgálat ugyanarra a következtetésre jutott – az alagu-
tas változat az olcsóbb és az egyéb szempontok miatt is 
kedvezőbb. Ennek okai:

• az alagút nélküli, lapos rézsűvel nyitott változat föld-
fölöslegének elszállítása, elhelyezése igen jelentős többlet-
költséget jelent, melyet tovább növelnek a kisajátítási 
költ ségek, és a bevágásos szakaszokon megépíteni szüksé-
ges vadátjárók – kvázi völgyhidak az autópálya felett,

• a támfalas (szűkített) bevágással tervezett változat 
esetében a földfölösleg csökken ugyan, de a cölöpalapo-
zású támfalak költsége itt is jelentős többletköltséget okoz, 
és itt is szükség van kisajátításra és vadátjárók építésére,

• az alagutas szakaszon elmarad a kisajátítási költség, 
mi nimális a földfelesleg, ugyanakkor további, nem forin-
tosított előnyökkel rendelkezik, nevezetesen:

• nincs tájseb, az alagút feletti terület érintetlen marad 
– művelhető, a vadállomány számára átjárható (Gemenc!)

• az alagutas szakasz télen nem fagy le, nincs szükség 
sózásra, csökken a balesetveszély és a környezetterhelés 
(talajvédelem!).

• az alagutak télennyáron épít he tők, a kivitelezők nin
csenek kitéve az időjárás vi szon tagságainak – löszös talaj-
ban bevágások építése fo kozottan időjárásfüggő!

• minimalizálható a meglévő közúthálózat terhelése, 
hi  szen kb. 800 ezer (!) teherautónyi fuvar szükség telenné 
válik, mivel ekkora mennyiségű földet nem kell elszállítani. 
Ezzel jelentős mértékben csökken a lakos sá got érintő kör-
nyezeti terhelés is (légszennyezés, zaj, épületkárosodás).

Az alagutas változat kivitelezési költsége 2004-es ár-
szinten cca. 52 mrd Ft-ra volt becsülhető; az alagút nélkü-
li változatok becsült költsége ezt jóval meghaladta; a tám-
falas szűkített bevágásos kialakítás esetében mintegy 55–60 
%-kal, a hagyományos kialakítás esetében 35–40 %-kal (ezt 
tovább növeli mindkét változat esetében a jelentős mérté-
kű többletkisajátítás költsége fordított arányban).

Összességében megállapítható, hogy az alagutas sza-
kasz beruházási/üzemeltetési költsége alacsonyabb mint a 
másik két változaté, továbbá környezetvédelmi szempont-
ból is kedvezőbb azoknál, ugyanakkor talajvédelmi szem-
pontból az NTÁ számára is elfogadhatóvá vált és így ki-
elégíti a környezetvédelmi engedélyben előírtakat.

A koncesszióba adást megelőzően különböző, szak-
mailag megalapozatlan kijelentések láttak napvilágot a 
szakmában és a médiában egyaránt. Mint például:

• én ismerem a terepet, minimális töltéssel és bevágá-
sokkal is meg lehetett volna tervezni a vonalat, 500 m-rel 
kellett volna csak arrébb menni, 

• ha bevágásokkal épülne meg az autópálya, legalább 
50 mrd Ft megtakarítható lenne, a felesleges földet a kö-
zeli bányákban el lehetne helyezni,

• az alagút lobby intézte el, hogy alagutakat tervezzen 
a tervező, holott ilyen terepen semmi szükség azokra, 

• völgyhidakra semmi szükség, a töltés aljában elég egy 
dupla csőáteresz, … és folytathatnánk a felsorolást.

A NIF Zrt. – tulajdonosi döntés (KHVM) alapján 
(Pos ta Zoltán javaslatára) – kiírt egy közbeszerzési pályáza-
tot az alagutas szakasz (mintegy 10 km) alternatív nyom-
vonalváltozatára. Ennek célja: megbizonyosodni arról, 
hogy van-e valóban olyan olcsóbb változat, amely kaphat 
környezetvédelmi és építési engedélyt és az adott határidő-
re megvalósítható. A közbeszerzési pályázatot az UVATERV 
nyerte el. Az UVATERV az általa készített tervet benyúj-
totta a Környezetvédelmi Hatósághoz, egyben kérte a 
kör nyezetvédelmi engedély módosítását az általa készített, 
alagutak és völgyhidak nélküli, „olcsóbb” megoldásra.

A Környezetvédelmi Hatóság a tervet és az ahhoz kap-
 csolódó kérelmet 2007. október 31-i határozatában el-
utasította. A határozat indoklásában négy oldalon keresz-

tül írja le, hogy az UVATERV által készített terv miért nem 
felel meg területvédelmi, biológiai, ökológiai, zajterhelési, 
vízvédelmi stb. szempontokból. Indokolja továbbá, hogy 
az UNITEF által készített terv miért kedvezőbb az egyes 
pontok vonatkozásában. Eldőlt hát a kérdés, az UVA TERV 
terve nem olcsóbb, mert nem meg valósítható! (A pletykák 
szerint Posta úr ezért hagyta ott a minisztériumot.)

 A tendereztetés eredménye egyébként visszaigazolta 
a tervezők számításait. A többfordulós pályáztatás során, 
amelynek első fordulóiban az alagút nélküli változattal is 
lehetett indulni, „meglepő” módon az a pályázó adott 
olcsóbb ajánlatot, amelyik több alagút megépítésével 
számolt és az volt drágább, amelyik több alagutat elhagyott. 
Az ajánlati árak tehát fordítottan voltak arányosak az ala-
gutak mennyiségével (hosszával). Magyarul, minél keve-
sebb alagút megépítésére vállalkozott valaki, az árajánlata 
annál magasabb volt. (Tehát jól számoltunk!) Igaz tehát 
az 50 milliárd Ft, csak az nem igaz, hogy ennyivel drágább 
a kivitelezés költsége. Folyó áron cca. ennyivel kevesebb.

Ennyi a történet dióhéjban. Akit érdekel, többet is 
megtudhat az UNITEF www.unitef.hu honlapjáról. El-
mondhatjuk tehát, hogy azért hál’Istennek nem általános, 
hogy előkészítetlen, átgondolatlan és nem kellőképpen 
megvizsgált projektek valósulnak meg hazánkban. Persze 
vannak olyanok is. És valószínűleg lesznek is. És az se baj, 
ha ezek megkapják a kellő és jogos kritikát. De jó lenne, 
ha valaki, mielőtt tollat ragad, megfelelő módon utánajár-
na a történetnek és nem csupán a médiára hagyatkozna.

MIKLÓSSY ENDRE VÁLASZA
Az M6-os autópálya ügye igen jól világít rá a magyarorszá-
gi tervezés rendszerhibájára. Épp ezért a tényleges terveket 
készítők személyes felelőssége bizonyos mértékben csök-
kenthető, de ettől a végeredmény még lesújtó maradhat.

Az M6, illetve az V/C európai közlekedési folyosó ügye 
számunkra, regionális tervezők számára kezdettől szorosan 
összefonódott az M7 Trieszt-Lvov autópálya vonalvezeté-
si problémájával. Laposa József kollégámmal megkíséreltük, 
hogy ezt a nyomvonalat Külső-Somogy közepére ter vezzük 
át, aminek a közlekedési, gazdasági, társadalmi, környeze-
ti és pénzügyi előnyeibe nem kívánok belemenni, min-
denesetre egyebek közt fölöslegessé tette volna, hogy tőle 
néhány tucat km-re egy másik autópálya épüljön. (Az 
autópályák egymástól mért optimális távolsága a nemzet-
közi szakirodalom szerint 200 km körül van, a közbenső 
területeket célszerűbb alacsonyabb fokozatú kapcsolatokkal 
ellátni. – Fleischer Tamás közleménye szerint.) Ám az a 

vizsgálat, amely ezt alátámaszthatta volna, a legfelső szintű 
hivatali és más részérdekek miatt el sem készülhetett. (A 
VÁTI, mint ter vező, csak annyit tehet ilyen esetben, hogy 
elkészíti a megbízás tárgyát képe ző térségi indokolást – ami-
ben készen kapja az eldöntött nyomvonal vezetést. Hogy 
mi a véleményem erről a tervezési metódus ról, azt hadd 
ne mondjam, a nyomdafestékre való tekintettel.) Annak 
ellenére sem készült komplex hatásvizsgálat, hogy az 1996/
XXI. területfejlesztési törvény kötelezően előírta a környe-
zeti-gazdasági-társadalmi hatásvizsgálat készítését, ami 
bizonnyal optimalizálta volna e problémát; fő célja ugyan-
is épp a legkedvezőbb válto zat kimunkálása volna. Ez a 
vizsgálat persze nem készült el az M6-ra sem, csak a környe-
zeti részmunkája. Nyil vánvaló azonban, hogy ez sem fog-
lalta magába az alternatívák közti optimalizációt – hiszen 
egy ilyennek közös, összemérhető munkarészben kellene 
megjelennie. Az, hogy egy máskor, más tervező által más 
szempont alapján készített tervet a hatóság nem tartott 
elfogadhatónak, nem jelent összehasonlítási alapot.

Sajnos a tervnek a különféle szervek-hatóságok által 
történt elfogadása nem meggyőző, mivel nem láthat ták az 
alternatívát. Persze, hogy a regionális tanács elfogadja, ha 
közpénzből új autópálya épül a régióba!

A konkrét műszaki tervvel és annak költségei vel nem 
foglalkoztam. Az interneten elterjedt híradás, megdöbben-
tő fényképgyűjtemény és alagútomlás azonban eléggé 
meggyőzőnek tűnt a számomra abban a tekintetben, hogy 
valami nem stimmel. (Évek óta tűnődnek azon, mi ért ke-
rül a magyar autópálya háromszor-négyszer annyiba, mint 
a horvát. Ezt a rejtélyt itt nem kívánom megfejteni, csupán 
elgondolkodásra méltó tárgynak tartom.)

E cikk felvetéseire részletesen nem válaszolhatok, hiszen 
a terveket nem tanulmányoztam át. Három észrevételem 
mégis van a fent leírtakhoz. Az egyik az a hivatkozás, hogy 
télen nem fagy le és ezért nem kell sózni. Ha ugyanis ezt ál-
talánosítjuk, akkor forradalmasítani lehet Európa-szerte 
az autópályaépítést: a továbbiakban épüljenek ezek számá-
ra mindenütt alagutak. Azt se értem, hogy ha a löszös ta-
lajban a bevágások olyannyira megcsúszás-veszélyesek, amiben 
szerintem is van valami, akkor miért biztonságosabb e 
löszbe alagutat fúrni. A fölösleges föld fuvarozási igényét 
sem értem. Ennek minimalizálására ugyan is azt a megol-
dást szokták választani, hogy a bevágás és a feltöltés körül-
belül kiegyenlítsék egymást.

Készséggel elismerem a hatalmas tervezői munkaráfordí-
tást. Kételyeim csupán ennek a hatékony ságára vonatkoz-
nak, és ez az összefüggés nyomatékosan felhívja a figyelmet 
tervezési rendszerünk radikális reformjának az igényére.
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(vízügy, környezetvédelem, vadászati felügyelet) történt 
egyeztetés alapján völgyhidakkal oldottuk meg. (Ezt indo-
kolta az a geotechnikai szakvélemény is, hogy 10–12 m-nél 
nagyobb töltés esetén talajtörés következhet be.)

Komoly probléma voltt ugyanakkor, hogy a jelzett 
sza kaszon cca 8 millió köbméter (a Kheopsz piramis becsült 
térfogata 2,5 millió köbméter) földfelesleg adódott, amely-
nek elhelyezése igen jelentős többletköltséget jelentett. A 
hosszszelvény többszöri optimalizálására tett kísérlet sem 
járt számottevő eredménnyel, az alkalmazható ter vezési 
pa raméterek miatt. Ekkor merült fel egy alagutak kal kom-
binált vonalvezetés megvizsgálásának gondolata, melyet a 
megrendelő NIF Zrt. elrendelt a megalapozott döntés 
meghozásának érdekében. Az alagutas változat vizsgálatá-
nak szükségességét indokolta az a tény is, hogy a Környe-
zetvédelmi Hatóság 2000-ben elutasító határozatot hozott 
a Baranya Megyei NTÁ állásfoglalása miatt, mely szerint 
a nyomvonal ezen a szakaszon talajvédelmi érdeket sért.

Az alapváltozatnak az alagutas változattal való össze-
hasonlíthatósága érdekében 2004-ben elkészítettük az 
alagutas változat tanulmány- és rendszertervét. Az optima-
lizált alagutas változat került összehasonlítás ra az optimali-
zált alagút nélküli alapváltozattal. Vizsgáltunk továbbá egy 
alagút nélküli, támfalakkal védett, szűkített bevágással ter-
vezett megoldást is. A változatok összehasonlítása alapve-
tően építési és üzemeltetési költségek összevetésével történt, 
de figyelembe vettük a nem forintosítható tételeket is.

Mind az általunk, mind a független szakértő által készí-
tett vizsgálat ugyanarra a következtetésre jutott – az alagu-
tas változat az olcsóbb és az egyéb szempontok miatt is 
kedvezőbb. Ennek okai:

• az alagút nélküli, lapos rézsűvel nyitott változat föld-
fölöslegének elszállítása, elhelyezése igen jelentős többlet-
költséget jelent, melyet tovább növelnek a kisajátítási 
költ ségek, és a bevágásos szakaszokon megépíteni szüksé-
ges vadátjárók – kvázi völgyhidak az autópálya felett,

• a támfalas (szűkített) bevágással tervezett változat 
esetében a földfölösleg csökken ugyan, de a cölöpalapo-
zású támfalak költsége itt is jelentős többletköltséget okoz, 
és itt is szükség van kisajátításra és vadátjárók építésére,

• az alagutas szakaszon elmarad a kisajátítási költség, 
mi nimális a földfelesleg, ugyanakkor további, nem forin-
tosított előnyökkel rendelkezik, nevezetesen:

• nincs tájseb, az alagút feletti terület érintetlen marad 
– művelhető, a vadállomány számára átjárható (Gemenc!)

• az alagutas szakasz télen nem fagy le, nincs szükség 
sózásra, csökken a balesetveszély és a környezetterhelés 
(talajvédelem!).

• az alagutak télennyáron épít he tők, a kivitelezők nin
csenek kitéve az időjárás vi szon tagságainak – löszös talaj-
ban bevágások építése fo kozottan időjárásfüggő!

• minimalizálható a meglévő közúthálózat terhelése, 
hi  szen kb. 800 ezer (!) teherautónyi fuvar szükség telenné 
válik, mivel ekkora mennyiségű földet nem kell elszállítani. 
Ezzel jelentős mértékben csökken a lakos sá got érintő kör-
nyezeti terhelés is (légszennyezés, zaj, épületkárosodás).

Az alagutas változat kivitelezési költsége 2004-es ár-
szinten cca. 52 mrd Ft-ra volt becsülhető; az alagút nélkü-
li változatok becsült költsége ezt jóval meghaladta; a tám-
falas szűkített bevágásos kialakítás esetében mintegy 55–60 
%-kal, a hagyományos kialakítás esetében 35–40 %-kal (ezt 
tovább növeli mindkét változat esetében a jelentős mérté-
kű többletkisajátítás költsége fordított arányban).

Összességében megállapítható, hogy az alagutas sza-
kasz beruházási/üzemeltetési költsége alacsonyabb mint a 
másik két változaté, továbbá környezetvédelmi szempont-
ból is kedvezőbb azoknál, ugyanakkor talajvédelmi szem-
pontból az NTÁ számára is elfogadhatóvá vált és így ki-
elégíti a környezetvédelmi engedélyben előírtakat.

A koncesszióba adást megelőzően különböző, szak-
mailag megalapozatlan kijelentések láttak napvilágot a 
szakmában és a médiában egyaránt. Mint például:

• én ismerem a terepet, minimális töltéssel és bevágá-
sokkal is meg lehetett volna tervezni a vonalat, 500 m-rel 
kellett volna csak arrébb menni, 

• ha bevágásokkal épülne meg az autópálya, legalább 
50 mrd Ft megtakarítható lenne, a felesleges földet a kö-
zeli bányákban el lehetne helyezni,

• az alagút lobby intézte el, hogy alagutakat tervezzen 
a tervező, holott ilyen terepen semmi szükség azokra, 

• völgyhidakra semmi szükség, a töltés aljában elég egy 
dupla csőáteresz, … és folytathatnánk a felsorolást.

A NIF Zrt. – tulajdonosi döntés (KHVM) alapján 
(Pos ta Zoltán javaslatára) – kiírt egy közbeszerzési pályáza-
tot az alagutas szakasz (mintegy 10 km) alternatív nyom-
vonalváltozatára. Ennek célja: megbizonyosodni arról, 
hogy van-e valóban olyan olcsóbb változat, amely kaphat 
környezetvédelmi és építési engedélyt és az adott határidő-
re megvalósítható. A közbeszerzési pályázatot az UVATERV 
nyerte el. Az UVATERV az általa készített tervet benyúj-
totta a Környezetvédelmi Hatósághoz, egyben kérte a 
kör nyezetvédelmi engedély módosítását az általa készített, 
alagutak és völgyhidak nélküli, „olcsóbb” megoldásra.

A Környezetvédelmi Hatóság a tervet és az ahhoz kap-
 csolódó kérelmet 2007. október 31-i határozatában el-
utasította. A határozat indoklásában négy oldalon keresz-

tül írja le, hogy az UVATERV által készített terv miért nem 
felel meg területvédelmi, biológiai, ökológiai, zajterhelési, 
vízvédelmi stb. szempontokból. Indokolja továbbá, hogy 
az UNITEF által készített terv miért kedvezőbb az egyes 
pontok vonatkozásában. Eldőlt hát a kérdés, az UVA TERV 
terve nem olcsóbb, mert nem meg valósítható! (A pletykák 
szerint Posta úr ezért hagyta ott a minisztériumot.)

 A tendereztetés eredménye egyébként visszaigazolta 
a tervezők számításait. A többfordulós pályáztatás során, 
amelynek első fordulóiban az alagút nélküli változattal is 
lehetett indulni, „meglepő” módon az a pályázó adott 
olcsóbb ajánlatot, amelyik több alagút megépítésével 
számolt és az volt drágább, amelyik több alagutat elhagyott. 
Az ajánlati árak tehát fordítottan voltak arányosak az ala-
gutak mennyiségével (hosszával). Magyarul, minél keve-
sebb alagút megépítésére vállalkozott valaki, az árajánlata 
annál magasabb volt. (Tehát jól számoltunk!) Igaz tehát 
az 50 milliárd Ft, csak az nem igaz, hogy ennyivel drágább 
a kivitelezés költsége. Folyó áron cca. ennyivel kevesebb.

Ennyi a történet dióhéjban. Akit érdekel, többet is 
megtudhat az UNITEF www.unitef.hu honlapjáról. El-
mondhatjuk tehát, hogy azért hál’Istennek nem általános, 
hogy előkészítetlen, átgondolatlan és nem kellőképpen 
megvizsgált projektek valósulnak meg hazánkban. Persze 
vannak olyanok is. És valószínűleg lesznek is. És az se baj, 
ha ezek megkapják a kellő és jogos kritikát. De jó lenne, 
ha valaki, mielőtt tollat ragad, megfelelő módon utánajár-
na a történetnek és nem csupán a médiára hagyatkozna.

MIKLÓSSY ENDRE VÁLASZA
Az M6-os autópálya ügye igen jól világít rá a magyarorszá-
gi tervezés rendszerhibájára. Épp ezért a tényleges terveket 
készítők személyes felelőssége bizonyos mértékben csök-
kenthető, de ettől a végeredmény még lesújtó maradhat.

Az M6, illetve az V/C európai közlekedési folyosó ügye 
számunkra, regionális tervezők számára kezdettől szorosan 
összefonódott az M7 Trieszt-Lvov autópálya vonalvezeté-
si problémájával. Laposa József kollégámmal megkíséreltük, 
hogy ezt a nyomvonalat Külső-Somogy közepére ter vezzük 
át, aminek a közlekedési, gazdasági, társadalmi, környeze-
ti és pénzügyi előnyeibe nem kívánok belemenni, min-
denesetre egyebek közt fölöslegessé tette volna, hogy tőle 
néhány tucat km-re egy másik autópálya épüljön. (Az 
autópályák egymástól mért optimális távolsága a nemzet-
közi szakirodalom szerint 200 km körül van, a közbenső 
területeket célszerűbb alacsonyabb fokozatú kapcsolatokkal 
ellátni. – Fleischer Tamás közleménye szerint.) Ám az a 

vizsgálat, amely ezt alátámaszthatta volna, a legfelső szintű 
hivatali és más részérdekek miatt el sem készülhetett. (A 
VÁTI, mint ter vező, csak annyit tehet ilyen esetben, hogy 
elkészíti a megbízás tárgyát képe ző térségi indokolást – ami-
ben készen kapja az eldöntött nyomvonal vezetést. Hogy 
mi a véleményem erről a tervezési metódus ról, azt hadd 
ne mondjam, a nyomdafestékre való tekintettel.) Annak 
ellenére sem készült komplex hatásvizsgálat, hogy az 1996/
XXI. területfejlesztési törvény kötelezően előírta a környe-
zeti-gazdasági-társadalmi hatásvizsgálat készítését, ami 
bizonnyal optimalizálta volna e problémát; fő célja ugyan-
is épp a legkedvezőbb válto zat kimunkálása volna. Ez a 
vizsgálat persze nem készült el az M6-ra sem, csak a környe-
zeti részmunkája. Nyil vánvaló azonban, hogy ez sem fog-
lalta magába az alternatívák közti optimalizációt – hiszen 
egy ilyennek közös, összemérhető munkarészben kellene 
megjelennie. Az, hogy egy máskor, más tervező által más 
szempont alapján készített tervet a hatóság nem tartott 
elfogadhatónak, nem jelent összehasonlítási alapot.

Sajnos a tervnek a különféle szervek-hatóságok által 
történt elfogadása nem meggyőző, mivel nem láthat ták az 
alternatívát. Persze, hogy a regionális tanács elfogadja, ha 
közpénzből új autópálya épül a régióba!

A konkrét műszaki tervvel és annak költségei vel nem 
foglalkoztam. Az interneten elterjedt híradás, megdöbben-
tő fényképgyűjtemény és alagútomlás azonban eléggé 
meggyőzőnek tűnt a számomra abban a tekintetben, hogy 
valami nem stimmel. (Évek óta tűnődnek azon, mi ért ke-
rül a magyar autópálya háromszor-négyszer annyiba, mint 
a horvát. Ezt a rejtélyt itt nem kívánom megfejteni, csupán 
elgondolkodásra méltó tárgynak tartom.)

E cikk felvetéseire részletesen nem válaszolhatok, hiszen 
a terveket nem tanulmányoztam át. Három észrevételem 
mégis van a fent leírtakhoz. Az egyik az a hivatkozás, hogy 
télen nem fagy le és ezért nem kell sózni. Ha ugyanis ezt ál-
talánosítjuk, akkor forradalmasítani lehet Európa-szerte 
az autópályaépítést: a továbbiakban épüljenek ezek számá-
ra mindenütt alagutak. Azt se értem, hogy ha a löszös ta-
lajban a bevágások olyannyira megcsúszás-veszélyesek, amiben 
szerintem is van valami, akkor miért biztonságosabb e 
löszbe alagutat fúrni. A fölösleges föld fuvarozási igényét 
sem értem. Ennek minimalizálására ugyan is azt a megol-
dást szokták választani, hogy a bevágás és a feltöltés körül-
belül kiegyenlítsék egymást.

Készséggel elismerem a hatalmas tervezői munkaráfordí-
tást. Kételyeim csupán ennek a hatékony ságára vonatkoz-
nak, és ez az összefüggés nyomatékosan felhívja a figyelmet 
tervezési rendszerünk radikális reformjának az igényére.


