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Milyen következményekkel járna  
a szigetmonostori kishíd? 
 
 
Az M0-s autóút északi hídjának (Megyeri-híd) közelgő átadása kapcsán 
az elmúlt napokban megszaporodtak a sajtóban a Szentendre és Szi-
getmonostor közé tervezett úgynevezett kishíddal kapcsolatos hírek. 
 
A Levegő Munkacsoport négy másik környezetvédő civil szervezettel együtt 
2005 tavaszán indított pert veszélyeztetés miatt az M0-ás északi hídja megépí-
tése ellen. A kereset indoklásában egyebek között szerepelt a Szentendrei-
szigeten lévő vízbázis veszélyeztetése. Itt az európai vonatkozásban egyedülál-
ló, különlegesen alkalmas földtani adottságok és természetvédelmi területként 
az átlagosnál jóval tisztább környezet miatt létesítették a főváros és környéke 
ivóvizének 70 százalékát biztosító vízbázist. A sziget mindkét partján sorban a 
Fővárosi Vízművek által fenntartott kutak helyezkednek el, melyek belső és 
külső védőövezeteinek vonala a sziget hosszában rajzolható ki. 
 
Az M0-ás északi hídjának 1999 szeptemberében megadott környezetvédelmi 
engedélyében az építési hatóság kikötései között szerepel, hogy „Szigetmonos-
tor községnek a 11. sz. főúthoz kapcsolódó Duna-ági átjárását közúti híd épí-
tésével biztosítani (tanulmányterv „C” változat)” kell. 
 
A „C” változat nagyjából az a hely, amelyben Szentendre és Szigetmonostor 
önkormányzatai hosszas egyeztetések után a közelmúltban megállapodtak. Bár 
emiatt a helyválasztás miatt több parti szűrésű víznyerő kutat be kellene zárni 
és 3 kilométer hosszú közutat kellene kiépíteni hozzá észak felé Szigetmonos-
tor lakott területéig, de ennél északabbra lévő hídhoz Szentendre önkormány-
zata nem járulna hozzá. A Vízművek csak rendkívül szigorú, nehezen megvaló-
sítható feltételekkel „nyugodott bele” ebbe a változatba, bár inkább a jelenleg 
üzemelő kompjárat vonalában javasolta volna a hidat, ugyanis ott nincsenek 
kútjai, és nem lenne szükséges a belső és külső hidrogeológiai védőterületek 
metszésével megépíteni az említett autóutat. Ez egyébként mellékesen jogsza-
bály-ellenes is lenne… 
 
A hidrogeológiai védőövezet területén mindeddig csak a kutak kezelői közle-
kedhettek legálisan. Amennyiben itt közút létesül, megszűnik a még érintetlen 
természeti terület tisztasága. Perünk idején viszont már érvényben volt az a 
rendelet, mely szerint a vízbázisok védőterületén új közút nem létesíthető. 
 
A kishíd közvetett hatásaival is veszélyeztetné a vízbázisok tisztaságát, bárhol 
is épülne. Egyrészt jelentős gépjármű-forgalom zúdulna a Szentendrei-
szigetre. Másrészt, ha egy új közúti kapcsolat jön létre a sziget és a 11. számú 
út között (jelenleg Tahitótfalunál, Szigetmonostortól 7 kilométerrel északra 
már van egy híd), akkor jelentősen felértékelődnek a jelenleg külterületi tel-
kek, és megkezdődik a robbanásszerű beépítésük. Nyilván ez a cél, bár néhány 
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évvel ezelőtt a Fővárosi Városüzemeltetési Bizottság ülésén Szigetmonostor 
akkori polgármestere és főépítésze fogadkozott, hogy nem terveznek új belte-
rületbe vonásokat, mivel figyelembe veszik, hogy a Szentendrei-sziget védett 
terület a vízbázisok miatt. Azonban erre semmilyen biztosíték nincs, mivel a 
települési önkormányzatok saját hatáskörükben bármikor megváltoztathatják 
településszerkezeti tervüket. 
 
Egy biztos. Amennyiben a Szentendrei-sziget beépítettsége, gépjármű-
forgalma, környezetterhelése növekszik, az itteni vízbázis kútjai nem biztosít-
ják majd tovább azt a tisztaságú vizet, amit jelenleg nem szükséges költséges 
ózonos tisztításnak alávetni, mint például az ivóvíz-készletünk közel 30 száza-
lékát adó csepeli vízbázis kútjainak vizét. 
 
Ez nem csak az ivóvíz-szolgáltatás költségeinek többszörösére emelkedését 
fogja eredményezni, de gratulálhatunk magunknak egy újabb, európai viszony-
latban jelentős természeti kincs tönkretételéhez is. 
 
Budapest, 2008. július 24. 
 
Schnier Mária 
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese 
 
 
 
 


