
KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK FIGYELEMBEVÉTELE 
AZ M-l-ES AUTÓPÁLYA NYOMVONAL KIJELÖLÉSÉNÉL

X
Vértes Mária

Az Ы-1. autópálya Győr-országhatár szakasza tanulmánytervét 
1972.évben kezdte el tervezni az UVATERV - előterv szinten. A 
két végpont rögzitett volt, és közöttük az autópálya nyomvona
lát a műszaki-gazdasági, település-fejlesztési, tájrendezési, 
környezetvédelmi, helyi és országos gazdaságpolitikai megfon
tolások figyelembevételével kellett megtervezni. A többlép
csős tervezési fázis végeredményeként 1980-81-ben készült el 
a .döntéselőkészitő tanulmányterv - UVATERV és VÁTI közös mun
kájaként - amely négy nyomvonalváltozatot tartalmaz.

- "Piros változat" vagy u.n. "Szigetközi" változat, amely 
Győr és Mosonmagyaróvár között végig a Szigetközben halad;

- "Kék változat" vagy u.n. "Hansági változat", amely Gyórzá-
molynál kilép a Szigetközből éd a Hanság szélén halad;

- a "Zöld változat" Bácsa-Gyórujfalu-Abda térségében mintegy 
külső körút övezi a megyeszékhelyet, majd Abdánál keresz
tezve a MÁV Budapest-Hegyeshalmi vasútvonalat, annak tér
ségében halad, az l.sz. főút jelenlegi nyomvonalával mint
egy "közlekedési folyosó"-t képezve;

- a "Fekete változat" vagy kompromisszumos változat, amely 
Bácsa és Öttevény között a "Kék változat" nyomvonalán ha
lad, ezt követően az l.sz. főút és a vasútvonal közötti 
területen vezet Mosonmagyaróvárig, majd a "Zöld változat" 
nyomvonalán éri el az országhatárt Mosonmagyaróvárt délről 
kerülve meg./módosított nyomvonal!/

A környezetvédelmi részlettervek részletesen taglalják az e- 
gyes nyomvonalak által érintett területek tájvédelmi, termé
szetvédelmi értékeit, műemlékeit, a kialakítandó üdülőterüle
tek határait, fejlesztési céljait és a tervezett autópálya be- 
osült környezetkárosító hatását.
x/ KPM, Győr

79



A meglevő "Hanság Tájvédelmi Körzet"-et a "Kék változat" mint
egy 1,2 km-re közelit! meg.
Az Ásványráró térségében tervezett tájvédelmi körzetet - amely 
a Duna-szigeteken fészkelő és költő ritka vizimadarak kedvező 
életkörülményeinek megóvását hivatott biztositani - egyik 
nyomvonalváltozat sem érinti, a "Szigetközi változat" 2,0-4,О 
km-re halad el.
A természeti értékek közül a megyei védelem alá helyezett

- Hódervári erdőtől 1,5-2,0 km-re halad a "Piros változat",
- a Halászi ártéri erdőt érinti, a "Piros változat",
- a Peketeerdei tölgyest mindegyik változat elkerüli.

A meglévő hétvégi-házas üdülőtelkeket Sárás puszta,Győrzámoly 
és a Szúnyogsziget körzetében mind a négy változat érinti, Mo
sonmagyaróvár északi részén pedig a "Piros változat" halad át. 
A tervezett Dunakiliti üdülőterületet egyik változat sem érin
ti. A Hédervár-Lipót-Meosér-Lébény körzetében tervezett üdülő- 
területet mind a négy vonalváltozat keresztezi 5,0-9,5 km. 
hosszon. De tényleges zavaró hatást csak a "Piros változat" 
okoz, mert a másik három a meglévő vasút és l.sz. főút körze
tében, azzal közel párhuzamosan keresztezi a területet.
Győr város ivóvízbázisa a Szigetközben van, erre épül a folya
matban lévő és a távlati fejlesztés is.
A tervezett autópálya környezetkárosító hatása részben az épí
téssel, részben az üzemeltetéssel függ össze.
Az épités során csökken a mezőgazdasági területek, az erdők 
nagysága a területigénybevétel, az anyagnyerőhelyek nyitása 
miatt, üzemszervezési, meliorizációs károk, táblásitási több
letköltségek jelentkeznek.
A vadállomány fő mozgásirányát vadátjárókkal kell biztosita
ni, egyéb veszélyes szakaszokon védőkerítéssel kell a bale
setveszélyt megelőzni.
Az üzemelő gépjármüvek környezetszennyező hatása közismert.
A kipufogógázok porral, szénmonoxiddal, széndioxiddal, kén- 
oxiddal, nitrogénoxiddal, szénhidrogénekkel, ólommal szeny- 
nyezik a levegőt, a talajt, a talajvizet, csökkentve közben 
a levegő oxigéntartalmát is. Azonban az autópályán folyama
tosan, torlódásmentesen közlekedő jármüvek kisebb károsodást
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okoznak, mint a városi utakon gyakran megálló,induló, lassan 
hajtó,illetve üresjáratban járó motorok. Az állandó,egyenle
tes, optimális menetsebesség mellett legkisebb a gépkocsik é- 
géstermék kibocsátása, levegőszennyezése.
A levegőszennyezés mértéke függ a forgalom nagyságától, össze
tételétől, az úttól való távolságtól, az eloszlást, felhigu - 
lást akadályozó közeg jelenlététől, a terepviszonyoktól, szél
járástól. Pontos számításba vétele nehézkes, szabványok, mü - 
szaki előírások erre nincsenek. Magyarországon a KKTKI végzett 
vizsgálatokat az egyes járműtípusok kipufogógáz-kibocsátására, 
illetve mérte a Balaton déli partján a közlekedési eredetű 
szennyezőanyagok koncentrációját. A mérések szerint pl. a szén- 
monoxid és a szénhidrogén koncentráció a sebesség növekedésé
vel fordított arányban nő. Keresztirányban a szennyezettség a 
szélső forgalmi sávtól mintegy 25 m-re már nem mutatható ki, 
/Egyébként az autópályák padka, rézsű- és órokterűlete a kisa- 
játitási határig mintegy 15 m-t vesz igénybe./ Az autópálya 
folyópályáján tehát az úttengelytől mérve 39 m széles terület 
vehető szennyezettnek.
A talaj és talajviz szennyezését a leülepedő porból származó ó- 
lom, a közutak téli sózása /20-40 gr/ii sózás alkalmakként/ és az 
esetleg elfolyó olajak okozzák. A műtrágya és növényvédőszerek 
repülőgépes szórása, továbbá az ipari üzemek szennyvizei ennél 
jóval nagyobb mértékben szennyezik a talajt és a talajvizet. A 
talaj és a talajviz közúti forgalomból származó ólomszennyezésó- 
re számitási módszerek nem állnak rendelkezésre, a megengedett 
határértéket szabványok, műszaki irányelvek nem Írják elő.
A közúti forgalom okozta zajártalom a nagyforgalmu városi cso
mópontokban válik elviselhetetlenné, a sűrű beépítésű magas 
házak között kialakuló reflexió, az induló és fékező jármüvek 
nagyobb zajkeltése miatt. Az autópályák folyamatos, egyenletes, 
nagy sebességű forgalma kisebb zaj szintet eredményez, amely fő
leg az abroncsok és a szél zajától származik.
A megengedhető zajszintet az üdülőterületekre, lakóterületekre, 
ipari területekre, városi főútakra szabványok rögzítik, és a 
KÖRJKI vizsgálati eredményei alapján a KPM. 1981.júliusában 
Műszaki Irányelveket adott ki a közúti közlekedési zaj szint

81



okoznak, mint a városi utakon gyakran megálló, induló, lassan 
hajtó, illetve üresjáratban járó motorok.Az állandó, egyenle
tes, optimális menetsebesség mellett legkisebb a gépkocsik é~ 
géstermék kibocsátása, levegőszennyezése.
A levegőszennyezés mértéke függ a forgalom nagyságától,össze
tételétől, az úttól való távolságtól, az elosztást,felhígulást 
akadályozó közeg jelenlététől, a terepviszonyoktól, széljárás
tól. Pontos számításba vétele nehézkes, szabványok, műszaki e- 
lőirások erre nincsenek. Magyarországon a KÖTUKI végzett vizs
gálatokat az egyes járműtípusok kipufogógáz-kibocsátására, il
letve mérte a Balaton déli partján a közlekedési eredetű szeny- 
nyezőanyagok koncentrációját. A mérések szerint pl. a szénmo- 
noxid és a szénhidrogén koncentráció a sebesség növekedésével 
fordított arányban nő. Keresztirányban a szennyezettség a 
szélső forgalmi sávtól mintegy 25 m-íe már nem mutatható ki. 
/Egyébként az autópályák padka, rézsű- és árokterülete a kisa
játítás! határig mintegy 15 m-t vesz igénybe. /Az autópálya 
folyópályáján tehát az úttengelytől mérve 39 m széles terület 
vehető szennyezettnek.
A talaj és talajviz szennyezését a leülepedő porból származó 
ólom, a közutak téli sózása /20-40 gr/tf sózás alkalmakként/ és 
az esetleg elfolyó olajak okozzák.A műtrágya és növényvédősze
rek repülőgépes szórása, továbbá az ipari üzemek szennyvizei 
ennél jóval nagyobb mértékben szennyezik a talajt és a talaj
vizet. A talaj és a talajviz közúti forgalomból származó ólom
szennyezésére számítási módszerek nem állnak rendelkezésre, a 
megengedett határértéket szabványok,műszaki irányelvek nem Ír
ják elő.A közúti forgalom okozta zajártalom a nagyforgalmu vá
rosi csomópontokban válik elviselhetetlenné,a sürü beépítésű 
magas házak között kialakuló reflexió,az induló és fékező jár
müvek nagyobb zajkeltése miatt.Az autópályák folyamatos,egyen
letes, nagy sebességű forgalma kisebb zaj szintet eredményez, 
amely főleg az abroncsok és a szél zajától származik.
A megengedhető zaj szintet az üdülőterületekre, lakóterületekre, 
ipari területekre,városi fóutakra szabványok rögzítik, és a 
KÖTUKI vizsgálati eredményei alapján a KPM. 1981. júliusában 
Műszaki Irányelveket adott ki a közúti közlekedési zaj szint
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előrebecslésére, és áttervezési módszerekkel történő csökken
tésére. UVATERV ezt megelőzően készítette el az Ы-l.autópálya 
nyomvonalváltozatainak környezetvédelmi tervét, ugyancsak a 
KÖTUKI vizsgálatain alapuló UVATERV tervezési segédlet fel- 
használásával. UVATERV mind a négy vonalváltozatra kiszámítot
ta a 2010.évi becsült forgalomnagyságok figyelembevételével az 
energia szerinti egyenértékű hangnyomásszinteket, az autópálya 
tengelyétől számított 25 m-re, majd kiszámolta és felrajzolta 
a zajszint keresztirányú terjedése, csillapodása alapján a 
szabványban előirt 60 dB/А /városi főforgalmi utak/ és 
45 dB/A/üdülőterületek/ megengedett egyenértékű hangnyomás- 
szintű izophon vonalakat. Ezek alapján megállapítható, hogy 
sikvidéken, a terepszinten vezetett autópálya két oldalán az 
úttengelytől 15O-I5O m távolságban biztosított a városi főu - 
takra megengedett zaj szint betartása, és 1050 m-re az üdülőte
rületen megengedett zaj szint, amennyiben a hangnyomásszint 
csökkenését előidéző, a hang terjedését akadályozó erdők,föld
töltések és lakóházak nincsenek.
A "Szigetközi változat" zajterhelése lakóterületet nem érint, 
a meglévő és tervezett Lébény-Hédervári üdülőterületet azonban 
2,1 km. szélességben zavarja.
A "Fekete és Kék változaf'-nál a megengedett zaj szintnél erő
sebb hatás éri a Lébénymiklósi és Kimie vasútállomás melletti 
lakóházakat, és a meglévő üdülőterületeket Sáráspuszta, Győrzá- 
moly térségében.
A "Zöld változat" az előző két nyomvonalhoz képest a Pinnyédi 
települést, a Szunyogszigeti üdülőterületeket, továbbá a Vizmü 
területét is zavarja zajártalom szempontjából.
Az autópályák előzőekben részletezett környezetkárosító hatása 
miatt az M-l. autópálya nyomvonalával feltétlenül el kell ke
rülni a Szigetköz tájvédelmi körzeteit.fejlesztésre kijelölt 
üdülőterületeit, egyúttal minimálisra csökkentve Győr város 
vízbázisa szennyezési lehetőségeit.
Továbbá célszerű és szükséges a vasútvonal, a jelenlegi 1. sz. 
főút és az autópálya nyomvonalát lehetőség szerint egy "közle
kedési folyosó"-ba süriteni, és a kivitelezési terv készitése 
során az érintett lakó- és üdülőterületek körzetében a kisebb
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környezetkárosító hatásokat hanggátló falak, erdősávok telepí
tésével, ipari növények termesztésével megoldani.
A környezetvédelmi tervezés a külföldi autópály nyomvonal ter
vezéseknél is egyre nagyobb súllyal kerül figyelembevételre. 
Például Angliában a "Pokterület" elnevezésű Nemzeti Park kike
rülése jelentett úthosszabbodást, épitési és közlekedésüzemi 
költségnövekedést a Sheffield-Manchester ap. szakasz tervezé
sénél. Vagy ugyancsak Angliában az M-l. autópálya északi meg- 
hosszabbitásánál Leeds környékén a tájvédelem, a környezetvé
delem szempontjait messzemenően figyelembe véve a legcélsze
rűbb nyomvonalnak a többszázéves А-l észak-déli főközlekedési 
út mellé tervezett nyomvonal bizonyult,"közlekedési folyosó" 
kialakításával.
Természetesen amikor a tájvédelmi, természetvédelmi területek 
kikerülésével tervezzük meg az autópálya nyomvonalát tudomá
sul kell vennünk, hogy ez úthosszabbodást jelent, és egyúttal 
az épitési és közlekedésüzemi költségek növekedését, valamint 
a környezetszennyezés növelését is jelenti!
Az M-l. autópálya esetében Győr-Hegyeshalom viszonylatban a 
"Szigetközi" és a "Pekete" vonalváltozat úthossza közel azo
nos, 48 km. Azonban az Ы-15 nyomvonalán Mosonmagyaróvár-Rajka 
határátkelő között mintegy 3,1 km-es úthosszabbodás jelentke
zik a "Pekete" változatnál, amelynek épitési költsége 127 mil
lió Ft, évi üzemeltetési többletköltsége 36 millió Ft többlet- 
költséget jelent 1980.évi árszinten. Tehát azért, hogy a jövő 
nemzedéke életfeltételeit, egészséges környezetét biztosíthas
suk, a holnap emberének fizetnie kell. A népgazdaságnak, az 
állami költségvetésnek pedig biztosítania kell a hosszabb út
szakasz megnövekedett beruházási és éves fenntartási költsé
gét.
A "közlekedési folyosó" kialakításának, a minél szükebb, kes
kenyebb területsáv igénybevételének is megvannak a gyakorlati 
korlátái. A Megyei Tanács és a KPM. kérésére UVATERV és VÁTI 
megvizsgálta az autópálya nyomvonalának közvetlenül a MÁT vil
lamosított vasútvonala mellé helyezése feltételeit /"Zöld" vo
nalváltozat/. A MÁV és a magyar-osztrák 220 kV-os nagyfeszült
ségű villamos vezetékek közelsége a helikopteres út- és for
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galomellenőrzést lehetetlenné teszi. A közúti jármüvek és va
súti szerelvények fényei sötétben kölcsönösen balesetveszélye
sen zavarják egymást, a közéjük telepitett erdősáv és a két 
nyomvonalas létesítmény töltése pedig hófogóként jelent prob
lémát. A két nyomvonal közti minimális távolság az OÉSZ szerint 
100 m. Ekkora és ennél nagyobb távolság esetén a közbezárt te
rületek megközelitése okoz gondot, és a nagyüzemi mezőgazdasá
gi művelést lehetővé tevő táblaméreteket kell biztosítani.Ezek 
figyelembevételével a minimális távolság a két nyomvonalas lé
tesítmény között 400 m legyen.
A műszaki, gazdasági, környezetvédelmi szempontok mérlegelésé
vel a módosított "Fekete változat" továbbtervezésében állapo - 
dott meg a KPM.Közúti Főosztály vezetője és a Megyei Tanács VB 
elnökhelyettese 1981. december 3-án.
Befejezésül meg kell még említeni, hogy világ szerte kísérle
tek folynak a gépjármüvek okozta zajszint csökkentésére /pl. 
katalitikus hangtompító alkalmazása/, továbbá az üzemanyag ó- 
lomtartalmának, a kipufogógázok mérgező anyag koncentrációjá
nak csökkentésére /pl. utánégetés/. így várható, hogy az Ы-1. 
autópálya Gyór-országhatár szakasza 1990-re tervezett "forga- 
lombahelyezése időpontjában a környezeti ártalmak a számított
nál kisebbek lesznek.
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THE MASKING 0? THE ASPECTS OF THE ENVISONMSNTAL PROTECTION OF 
THE LINE OF THE kOTOR'.VAY № -  M 1

M. Vértes

The plan of the part of the motorway № -  M 1 between Győr and 
frontier had been finished in 1980-1981. Four variants of the 
line were made with talcing into consideration technical-econo
mic, settlement’s developing, land-planning, environmental 
protection, local- and country-wide economic political as
pects. On the areas connected with the lines the environmen
tal protection planparts in detail analyse the area-protecti
on values, nature protection values, art memorials, boundari
es and development purposes of the planned resort areas, then 
the estimated demaging effect on the environment of the plan
ned motorway-part. Concerning these must be at any rate evőid 
line of the motorway the land-protection areas, planned re
resort-areas and the base of drink-water of the city of Győr. 
Besides it is serviceable and necessary would be to concent
rate into "transport corridor" the railway, the already exis
ting highway №  1 and line of the planned motorway and to 
place here and there noice protection materials, to plant fo
rest belts, to grow industrial plants.

86



УЧЕТ АСПЕКТОВ ПО ОХРАНЕ ОКРУВиаЖй О Р Е М  ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ТРАС
СЫ АВТОСТРАДЫ М-1

Мария ВЕРТЕШ

К выполнению задания на проектирование участка автострады М-1 
между г.Пьер и государственной границей УВАТЕРВ приступил в 
1972 году на уровне предварительного проекта. Ива конечных 
пункта были зафиксированы, а трассу автострады между ними 
следовало запроектировать с учетом технико-экономических, 
местных и государственных экономическо-политических сообра
жений, а также соображений по развитию поселений, благоус
тройству ландшафта, охране окружающей среды. В результате 
многоступенчатой фазы проектирования в I980-I98I году было 
разработано - е итоге совместной работы УВАТЕРВ и ВАТИ - 
задание на проектирование, подготавливающее принятие реше
ния, содержащее четыре варианта трассы.
Летальные проекты по охране окружающей среды детально обсуж
дают памятники старины территорий, затронутых отдельными 
трассами, границы и цели развития формируемых курортных тер- 
ритор й, и Ередное воздействие планируемой автострады на 
окружающую среду. На основании этого трасса автострады должна 
обойти заповедники Сигеткёз, его курортные территории, выде
ленные для развития, к минимум сократив возможности загрязне
ния водной базы города Пьер.Палее трассу железной дороги, 
существующего шоссе В I и автострады целесообразно и необхо
димо сгустить в один "транспортный коридор", и в ходе разра
ботки рабочих чертежей незначительные задачи по охране окру
жающей среды решить по необходимости установкой экранирующих 
стен, устройством лесных полос, выращиванием промышленных 
растений.
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