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Bizonytalan a Megyeri-híd átadása – Mitől félnek a helyiek? 
 

A tervek szerint 2008. szeptember végén átadják a forgalomnak az M0-s au-
tópálya északi hídját, a Megyeri-hidat. Budapest közvéleménye nagy remé-
nyeket fűz az új szakasz átadásához, a főváros közlekedési gondjainak meg-
oldását várva tőle. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) szep-
temberi átadási tervei azonban könnyen füstbe mehetnek, mert a híd jogsze-
rű használatba adásához a környék önkormányzatainak is hozzájárulást kell 
adniuk, ennek megtörténte pedig jelenleg több, mint kétséges, az aktuális 
helyzet – a folyamatos tárgyalások és alkuk állásától függően – percről perc-
re változik. 
 
Vegyük számba, hogy miért is alakult ki ez a bizonytalan helyzet, és milyen 
lehetséges következményekkel kell szembenéznünk. 
 
Az északi szakasz tervezési és megvalósítási szakaszában is számos érintett 
(helyi önkormányzatok, lakosok, helyi és országos civil szervezetek, közleke-
dési szakértők) jelezték, hogy a Megyeri-híd választott megoldása több köz-
lekedési és környezetvédelmi problémát vet fel, mint amennyit megold. A 
legfontosabb veszély, amitől a szakemberek tartanak, hogy a híd megépítése 
tovább növeli Észak-Budapest fő- és mellékútvonalainak terheltségét, gigászi 
dugókat okozva, és elviselhetetlen szintre emelve a térség levegő- és zaj-
szennyezettségét. A szakirodalomban jól ismert és Budapest körzetében is 
(például az M0-s déli szektoránál, a Lágymányosi-hídnál, M1-M7-es autópá-
lyák bevezető szakaszán) már számos esetben tapasztalt jelenség, hogy az 
új közúti létesítmények addig nem létező, új közúti forgalmat gerjesztenek. 
Megváltoznak a közlekedési szokások, az új útvonal-lehetőségek vonzóbbá 
teszik a közút használatát. A korábban csekély célforgalmi közlekedés is vár-
hatóan növekszik, mert a közelben felépült bevásárló- és logisztikai közpon-
tokat, lakóparkokat, valamint egyéb forgalomvonzó létesítményeket szinte 
kizárólag személygépkocsival lehet megközelíteni, ráadásul komoly teherfor-
galmat is vonzanak részben távolabbi térségekből. Az ily módon növekvő 
közúti forgalom nyilván nem csak az új szakaszt, hanem a híd környékén lé-
vő, már jelenleg is jócskán túlterhelt utakat is igénybe fogja venni. Az autó-
áradat elvezetését pedig semmilyen kiegészítő beruházás nem biztosítja, és 
nem is tudná biztosítani. Erre hívják fel a figyelmet a környék polgármesterei 
is (Budakalász a települést elkerülő út hiányában a lakott területeken átmenő 
forgalomtól tart, míg Újpest és Óbuda a városba vezető utak – Váci út, Jég-
törő út, Szentendrei út, Bécsi út stb. – terhelésétől félti a környéket).  
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Sok budapesti úgy gondolja, hogy ezek a helyi gondok sem indokolhatják a 
használatbavétel megakadályozását, a „kisebbség nem gátolhatja a többség 
érdekét” – szól a hídpártiak véleménye. Ezt az álláspontot a beruházó NIF 
Zrt. elképzelései táplálják, a fejlesztők arra számítanak, hogy a Megyeri-híd 
tehermentesíteni fogja a többi Duna-hidat (elsősorban az Árpád-hidat), csök-
kentve ezzel a főváros égető közlekedési gondjait és lehetővé téve a Margit-
híd régóta halogatott felújítását. Szakemberek szerint azonban az M0-s 
nyomvonala túl távol esik ahhoz a belvárostól, hogy valódi megoldást kínál-
jon a városba és onnan kifelé tartó forgalom számára, hiszen valamelyik su-
gárirányú utat előbb vagy utóbb mindenképpen igénybe veszi a városba tar-
tó autós, ezek az utak pedig egytől-egyik fuldokolnak a dugótól. A híd legfel-
jebb a rendkívül csekély, Káposztásmegyer és Békásmegyer közti forgalom, 
valamint a szintén elenyésző, Dunakanyarból érkező és a városon átmenni 
szándékozó tranzitforgalom számára fog számottevő hasznot hajtani. Szak-
értők szerint elgondolkodtató az is, hogy a Megyeri-híd árának töredékéből 
jóval hatékonyabb forgalomszabályozási intézkedéseket és közlekedési fej-
lesztéseket lehetett volna megvalósítani az érintett térségben. Félő továbbá, 
hogy az M0-s folytatása a nyugati oldalon a „semmibe vezet”. A Pilisen és a 
Budai-hegyvidéken való továbbépítés terve pedig – akár a felszínen, akár a 
felszín alatt kerül erre sor – igen élénk vitákat fog kiváltani és hatalmas ve-
szélyekkel jár. 
 
A Megyeri-híd átadásának tervét meghiúsíthatja egy másik tényező is. A Me-
gyeri-híd környezetvédelmi engedélye – Szigetmonostor önkormányzatának 
kikötött feltételei miatt – tartalmazza a Szentendrei-szigetet és Szentendrét 
összekötő, ún. „kishíd” megépítésének kötelezettségét is. A híd pontos he-
lyében és a megépítés szükségességében a felek eddig nem tudtak megálla-
podni, így veszélybe került Szigetmonostor hozzájárulása a „nagy híd” át-
adásához. A helyzetet bonyolítja, hogy a Szentendrei-szigetre átnyúló híd 
komoly félelmeket kelt a civil szervezetek és a Budapesti Vízművek szakem-
bereiben, továbbá a sziget lakosainak jelentés részében is, hiszen egy közúti 
kapcsolat következményeként a szigeten a lakosság és a közúti forgalom ug-
rásszerű megnövekedésére lehetne számítani. Ez a folyamat rendkívüli koc-
kázatokat rejt, hiszen a Szentendrei-szigeten számos szigorúan védendő 
parti-szűrési ivóvíz kút fekszik, így a „kishíd” engedélynek megfelelő megépí-
tése komolyan veszélyezteti Budapest legfontosabb vízbázisát és 1,5 millió 
lakos egészséges ivóvizét.   
 
A Levegő Munkacsoport a veszélyeket érzékelve igyekezett arra szorítani az 
illetékeseket, hogy megelőzzék a Megyeri-híd káros következményeit. Miután 
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a közlekedési és a környezetvédelmi tárcával folytatott egyeztetéseik hiába-
valónak bizonyultak, a Védegylettel és helyi szervezettekkel együttműködve 
bírósághoz fordult, kérve, hogy kötelezze a NIF Zrt.-t bizonyos intézkedések 
megtételére, amelyek csökkenthetik a lakosságot és a környezetet érintő ká-
ros hatásokat (például a szentendrei-szigeti „kishíd” megépítésétől való eltil-
tás, a közösségi közlekedés javítása az érintett területen, a kerékpáros és 
gyalogos infrastruktúra fejlesztése, a kamionforgalom korlátozása). A bíróság 
2008-ban azonban jogerősen elutasította civilek keresetét. A híd mielőbbi át-
adásában érdekelt NIF Zrt. a per során mindent elkövetett azért, hogy a bí-
róság ne tiltsa el a „kishíd” megépítésétől és ne kötelezze megfelelő kiegészí-
tő intézkedések meghozatalára. A sors furcsa fintora, hogy ha akkor egyetér-
tettek volna a civil szervezetekkel, akkor most semmi nem veszélyeztetné a 
Megyeri-híd átadását, hiszen a „kishíd” építési kötelezettségét a bíróság íté-
lete megakadályozta volna, a forgalomszabályozási intézkedések pedig elosz-
latták volna a környékbeli polgármesterek félelmeit. 
 
Budapest, 2008. szeptember 14. 
 
dr. Bendik Gábor 
Levegő Munkacsoport 


