
Elkerülhető-e a katasztrofális forgalomnövekedés  
Észak-Budapesten? 

 
Újabb bírósági tárgyalás a Megyeri híd ügyében 

 
 
A Fővárosi Bíróságon 2007. október 1-jén került sor az M0-s északi Duna-hídjának (Megyeri 

híd) káros környezeti hatásai miatt indított per újabb tárgyalására. A pert öt környezetvédő civil 
szervezet (köztük a Levegő Munkacsoport) indította. Keresetükben azt kifogásolták, hogy a híd 
által gerjesztett jelentős újabb forgalom veszélyezteti a környezetet, így a vízbázisokat, az épített 
környezetet, az élővilágot és a levegőt. A civil szervezetek kérelme eredetileg arra irányult, hogy a 
bíróság tiltsa el az alperes Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t a híd és a ráhajtó utak 
megépítésétől. A civil szervezetek támogatták, hogy egy új városi híd épüljön meg Óbuda és Újpest 
között, de nem egy nemzetközi kamionforgalmat lebonyolító autópályahíd! Álláspontjuk szerint 
bármilyen híd is épülne meg, ahhoz először megfelelő környezeti hatásvizsgálatot kell végezni és 
előírni a szükséges környezetvédelmi intézkedéseket. Az M0-s északi hídjának hatástanulmánya 
azonban még 1994-ben készült, amikor nem létezett a mostani környezetvédelmi törvény és számos 
egyéb kapcsolódó jogszabály sem. Nem vizsgálta egyebek mellett azt sem, hogy az új híd miként 
hat majd Észak-Budapest forgalmára. Így a környezetvédelmi engedély (amelyet immár nyolc évvel 
ezelőtt hagyott jóvá a Környezetvédelmi Főfelügyelőség) sem írhatta elő az erre vonatkozó 
elengedhetetlen intézkedéseket. 

A kereset szerint a híd megépítése tovább növeli Észak-Budapest fő- és mellékútjainak 
terheltségét, így elviselhetetlen szintre emeli a térség levegő- és zajszennyezettségét, valamint 
károsan hat az épített környezetre. A szakirodalomban jól ismert, ma már nem vitatott jelenség, 
hogy az új közúti létesítmények addig nem létező, új forgalmat gerjesztenek. Az új létesítmény 
megváltoztatja a közlekedési szokásokat, az új útvonal-lehetőségek vonzóbbá teszik a közút 
használatát. A Megyeri híd így lehetővé teszi a Budakalász-Békásmegyer és Káposztásmegyer 
közötti, eddig csekély célforgalmi közlekedés növekedését, és megnöveli a közelében felépült 
bevásárlóközpontok vonzáskörzetét, ami hozzájárul a térség gépjármű-forgalmának növekedéséhez. 
Az új közúti létesítmény befolyásolja a területhasználatot is. Az út mentén bevásárlóközpontok, 
üzleti parkok, áruelosztó központok, lakóparkok sora települ, amelyek főleg egyéni közlekedési 
eszközökkel érhetőek el, és távolabbi térségekből is vonzzák a személygépkocsi- és 
kamionforgalmat. A híd környékén ily módon megnövekedett forgalom a jelenleg is túlterhelt 
észak-budai és észak-pesti utakat fogja igénybe venni, súlyos közlekedési és környezeti 
problémákat idézve elő.  

Komoly félelmeket okoz, hogy a Megyeri-híd engedélyezéséhez Szigetmonostor 
önkormányzata csak azzal a kikötéssel járult hozzá, hogy a beruházó építse meg a Szentendrei-
szigetet és a Duna jobb partját összekötő, ún. kishidat is, amelynek a tervezett nyomvonala 
veszélyesen közel fekszik a Szentendrei-sziget szigorúan védett parti szűrésű kútjaihoz. 
Amennyiben a „kishíd” az engedélynek megfelelően megépül, veszélyezteti Budapest legfontosabb 
vízbázisát és másfél millió lakos egészséges ivóvizét.   

A Megyeri híd építését a per miatt nem függesztették fel, a kivitelezési munkák a tárgyalás ideje 
alatt is gőzerővel folytak, és most már a végéhez közelednek. A létesítmény megépítésétől való 
eltiltás így értelmét vesztette. A civilek ezért – módosítva keresetüket – arra kérték a bíróságot, 
hogy kötelezze a beruházót olyan intézkedések megtételére, illetve kezdeményezésére, amelyek 
csökkenthetik a lakosságot és a környezetet érintő káros hatásokat. A kért intézkedések röviden 
összefoglalva a következők:  
• A  fővárosi, az óbudai és az újpesti önkormányzat vessen ki az érintett térségben magas útdíjat a 

12 tonnánál nehezebb tehergépjárművekre, emelje és terjessze ki a parkolási díjakat a nem 
helyben lakók részére, továbbá fejlesszék a tömegközlekedési csomópontokhoz vezető gyalogos 
és kerékpáros útvonalakat.  



• A Fővárosi Önkormányzat és a BKV Zrt. tegyen konkrét intézkedéseket Észak-Budapest 
tömegközlekedésének fejlesztésére, beleértve a tömegközlekedési járművek forgalmi előnyben 
részesítését (például buszsávok kialakítása). 

• A MÁV Zrt. korszerűsítse az esztergomi vonalat és létesítsen egy új vasúti megállót 
Káposztásmegyeren. 

• A fenti intézkedések nagy részét a Megyeri híd forgalomba helyezése nélkül is célszerű 
megtenni, azonban a híd megépítése miatt ezek elengedhetetlenné válnak. Ezért ezek 
költségeihez a híd beruházójának is hozzá kell járulnia. 
Az intézkedések reális lehetőséget adnának arra, hogy forgalmi helyzet ne okozzon súlyos 

fennakadásokat és a jelenleginél is súlyosabb környezetszennyezést a térségben. Ezt támasztja alá a 
Levegő Munkacsoport, valamint az újpesti és az óbudai polgármester közti levelezés. Az 
önkormányzatok vezetői írásos véleményükben megerősítették az intézkedések szükségességét. A 
tárgyaláson a felek összefoglalták a per folyamán felhozott érveiket és rendszerezték bizonyítékait, 
a bíróság várhatóan a következő alkalommal már ítéletet hoz. 
 
Budapest, 2007. október 1. 
 

Dr. Bendik Gábor 
a Levegő Munkacsoport jogásza 

 
Kapcsolódó anyagok: 
• Veszélyben Budapest olcsó vízellátása (a Fővárosi Vízművek közleménye): 

http://www.vizmuvek.hu/showcontent.php?chid=107  
• A civil szervezetek által kért intézkedések annak érdekében, hogy az M0-ás északi hídjának üzembe 

helyezése után ne növekedjen a gépjármű-forgalom Észak-Budapesten és környékén: 
http://www.levego.hu/m0-10-es/images/mo-e-hid-birosag_0706.pdf).  

• Kért intézkedések az M0-s északi hídja üzembe helyezése kapcsán: http://www.levego.hu/m0-10-
es/images/mo-e-hid-birosag_0706.pdf  

• Derce Tamás újpesti polgármester levele: http://www.levego.hu/m0-10-es/images/m0-eszakihid-
dercetol0706.pdf   

• Bús Balázs óbuda-békásmegyeri polgármester levele: http://www.levego.hu/m0-10-
es/images/obuda0706.pdf  

• Válasz Óbuda-Békásmegyer polgármesterének: http://www.levego.hu/m0-10-es/images/m0-
obudanak_0708.pdf 

 


