
 
 
 
 
Ráolvasás helyett tájékozódjunk, mérlegeljünk és döntsünk! 
Válasz Pintér Ádámnak a „Szentendre blogol” facebook csoport oldalán 
megjelent posztjára 
 
Pintér Ádámmal ismerjük egymást, ezért abból szeretnék kiindulni, hogy az a normális, ha 
nem kérdőjelezzük meg egymás jó szándékát. Mégis, amikor elolvastam az „A lehetséges 
hídhelyszínek valós előnyei, hátrányai” címmel közzé tett írását, akkor azt láttam, hogy az 
tele van minősítésekkel, vagy éppen olyan csúsztatásokkal, amelyeket éppen az új 
városvezetésre alkalmaz ráolvasással. 
Pintér Ádám korábbi FIDESZ-es képviselő és az előző városvezetés kerékpáros fejlesztésekkel 
foglalkozó tanácsnoka azt ígéri, hogy cikkében a „valós" előnyökről, hátrányokról fog írni.  
Most sorra veszem azokat a pontokat, amelyekkel – álláspontom szerint – finoman szólva 
mellé megy a valóságnak, mellé megy a tényeknek.  
 
Pintér Ádám: "2019 október végi bírósági döntéssel vált világossá, hogy ... a Rév utcai 
(észak-belvárosi) hídváltozat minimális áttervezéssel megvalósítható" 
 
Az csak formai tévedés, hogy nem bíróság döntött az ügyben, hanem a Pest Megyei 
Kormányhivatal másodfokú határozatáról van szó (PE/KTFO/4190-23/2019., kelt 2019. október 
30-án). Pintér Ádám értelmezése szerint ugyan a hatóság elutasította, hogy a Rév utcai, ill.  a 
Pásztor révnél valósítsa meg a kivitelező a hidat, ám úgy gondolja, hogy a határozat szerint 
világossá vált, hogy „a Rév utcai (észak-belvárosi) hídváltozat minimális áttervezéssel 
megvalósítható”.  
 
Nézzük mi is szerepel a másodfokú határozatban?  
A „közreműködő szakhatóságok állásfoglalása és az eljárásba bevont hatóságok nyilatkozata 
alapján „csak a „Szentendre HÍD-1…” (Határcsárda) hídhelyszín kapott környezetvédelmi 
engedélyt. A határozat arra is felhívja a figyelmet, hogy a NIF által megbízott tervezők is ezt a 
hídhelyet ajánlják megvalósításra a hatástanulmányban.  
A másodfokú környezetvédelmi hatóság – a döntéséhez – ismételten szakvéleményt kért BP 
Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztályától (BFKH) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesitmények védelmével kapcsolatban. A BFKH 
„megállapította, hogy a korábban kiadott állásfoglalása szakmai szempontból helytálló, 
abban szerepel a 123/1997. Korm. rendeletben szereplő korlátozásokra vonatkozó felhívás, 
azonban abban külön nem lett kiemelve ..., hogy a Szentendre HÍD-3a (Rév u.)-3b (Yacht 
kikötő) -3c (Dunaár u./Pásztor rév) változatokra ...engedély nem adható, azt a 
123/1997.  Korm. rendelet kizárja.” – olvasható a  II. fokú hatóság döntésében. 
Ebből hogy sikerült Pintér Ádámnak az kiolvasnia, hogy a Rév utcai „hídváltozat minimális 
áttervezéssel megvalósítható”?! 
A határozat a természeti, tájképi értékek védelme kapcsán arra is felhívja a figyelmet, hogy 
a Szentendre belvárosába tervezett HÍD-3 hídváltozatok Szentendre város egyik 
legérzékenyebb dunai látképét érintik. Ez a szempont azonban rendre kimarad a belvárosi 
hídhelyek mellett érvelők szempontjai közül, de vajon miért? Talán azt gondolják, hogy a 



kormány és a beruházó csak szép és a városképbe illő hidat tud, fog csinálni, lényegében pár 
hónap leforgása alatt, miközben még a híddal létrejövő belvárosi közlekedési kapcsolatra se 
készültek értelmezhető tervek, vagy legalább tervvázlatok. Ezt a szempontot Pintér Ádám 
részéről elhallgatni persze nem hazugság, hanem „csak” a város számára – álláspontom 
szerint – az egyik legkényesebb szempont negligálása, tudatos vagy céltudatos mellőzése. 
A Duna-korzóról feltáruló dunai látképet a híd egy íves – középen a korzó szintjéhez képest 
mintegy 9 méter magasan kicsúcsosodó – fémkeretbe foglalná, az év nagy részében az 
alacsony vízállás miatt a csupasz hídszerkezet különösen zavaróan hatna. (Nem véletlen, 
hogy ebből a szögből nem készültek látványtervek, persze a tervezőknek ez igazán szemet 
szúrhatott volna.) 
A másodfokú határozat egy jogerős, szakhatósági döntés, eszerint a belvárosi hidak nem 
kaptak környezetvédelmi engedélyt! E határozat felülvizsgálatát a beruházó a közigazgatási 
és munkaügyi bíróságnál kérhette volna 30 napon belül. Az önkormányzatnak nincs 
tudomása arról, hogy a NIF kezdeményezte volna a felülvizsgálatot. 
 
Pásztor révnél senki nem akart hidat? 
Lehet, hogy csak a hídhely megnevezése okoz némi zavart, bár ez meglepő Pintér Ádám 
esetében, aki évekig foglalkozott a kerékpárút és a kerékpároshíd ügyével.    
A környezeti hatástanulmányban (2018. november) „Dunaár utca térségében” (HÍD-3c) 
megnevezéssel szerepel ez a hídhely, ami a Pásztor rév térségét jelenti.  
De 2017-ben a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban tartott széleskörű egyeztető tárgyaláson 
egyértelműen a „jelenleg üzemelő rév környezetében” képzelték el a hidat. Révész Máriusz 
kormánybiztos és Szentendre akkori polgármestere is ezt a hídhelyet támogatta. Ezen az 
egyeztetésen a Postás strandnál (Bükkös-patak közelében) létesítendő hídhely is szerepelt, 
de elvetették, mert az EV6 kerékpáros turisztikai útvonal nem érintette volna Szentendre 
belvárosát, vagyis nem vezette volna rá a Duna-korzóra nemzetközi kerékpáros utat. 
(Biztos, hogy jó volt ez a megközelítés?) 
A beruházó tavaly év végén – a Pest Megyei Kormányhivatal másodfokú határozatát 
figyelmen kívül hagyva (!) – a Szentendre HÍD-3a (Rév u.) és HÍD-3c (Dunaár u./Pásztor rév) 
hídhelyekkel kapcsolatban kérte már az új összetételű képviselő-testület döntését, hogy 
melyik megvalósulását támogatná. Az új városvezetés a döntése előtt tájékozódni akart, és 
tájékozódott is. Kérdéseket tettünk fel két körben a beruházónak, melyekre válaszok január 
közepére születtek meg. Ekkortól számítjuk azt, hogy kirajzolódtak a különböző helyszínekkel 
kapcsolatos előnyök és hátrányok, ám éppen a beruházás előkészítetlensége miatt, számos 
kérdésre nem kaptunk egyértelmű választ, vagy éppen nem adható kellően konkrét válasz. 
 
Néhány megjegyzés az egyes hídhelyek előnyeinek, hátrányainak elemzéséhez  
Határcsárda 
– Pintér Ádám: „a Határcsárda és a Sztelin-patak között a Natura 2000 besorolás miatt nem 
szélesíthető a környezetvédelmi hatóság határozata alapján, így az EuroVelo 6 kerékpáros 
forgalma csak a 11-es úton vezethető” – Ez nem igaz. A környezeti hatástanulmányban ez a 
szakaszt SZT-7 és SZT-8 jelöléssel szerepel, a másodfokú határozat engedélyt adott ezek 
szélesítésére, azzal a kikötéssel, hogy az "érintett Natura 2000 terület lehető legkisebb 
érintettségét eredményező irányban kell megtervezni." Így a 11-es csak árvíz esetén jelent 
alternatív útvonalat. 
 
Rév utcai hídhelyszín 



– Pintér Ádám írja: „egy szép híd turisztikai attrakció mindenhol a világban”, ám kihagyja 
állításából pont azokat az elemeket, amelyeket mi kiemelt szempontként kezelünk most és a 
jövőben is: ha a híd valóban jól illeszkedik a tájba és a városképbe, és igényesen 
kivitelezett, akkor turisztikai látványosság lehet. – A „szép” egy rendkívül szubjektív dolog. 
Az ide tervezett hídról a következőket tudjuk: a Duna-korzó szintjéhez képest – a környezeti 
tanulmány szerint még 4,6 m magasan ér partot, újabban a beruházó – miután érzékelte, 
hogy az új városvezetés ezt különösen problémás kérdésként kezeli – azt állítja, hogy ez a 
szintmagasság akár két méter alá is mehet. A Duna közepén a korzóhoz képest közel 9 m 
magasan lesz a híd járószintje, a levezető szakaszokkal több mint 300 m hosszú és közel 5 m 
széles – egy laikus számára is elképzelhető, hogy egy monumentális műtárgyról van szó. 
Ahogy a másodfokú határozat is írja: „A Duna-korzóról feltáruló dunai látkép, a Szentendrei-
sziget látványa a város felől természetszerű hatást kelt, amelyet egy nagy méretű (víz feletti 
hajózási magassági méreteiben nem csökkenthető), a parti zátonyokon az év nagy 
részében víz nélküli álló hídszerkezet mint épített tájelem megbontana.”  
[…a Duna-korzóra vezetett nemzetközi kerékpárút veszélyezteti a Duna és a korzó élő 
kapcsolatát…]   
– Pintér Ádám: „Nem igaz, kizárólag akkor, ha korszerűtlen módon valósítja meg a város a 
Duna-korzó fejlesztését” 
Ezek szerint az előző városvezetés által készíttetett, a Duna korzó felújítására vonatkozó 
tervek korszerűtlenek voltak, hiszen nem kezelik a kerékpárosok közlekedését? Vagy ők 
sem ott tervezték őket átvezetni nemzetköz kerékpárosforgalmat?  
 […a környezetvédelmi hatóság másodfokú határozata szerint a szigetmonostori vízbázis 
miatt környezetvédelmi engedély erre a hídhelyre nem adható, bár a NIF Zrt. szerint a 
jogerős hatósági döntés még megmásítható. …] 
– Pintér Ádám: A számtalan engedély közül csak egy hiányzik. A bírósági döntést (sic! – 
helyesen II. fokú hatóság határozatát) figyelembe véve áttervezéssel megszerzése formalitás 
a NIF álláspontja szerint.” 
Azért a környezetvédelmi engedély nem „csak egy” engedély, hanem a számtalan 
engedély közül az egyik legfontosabb, ennek hiányában nem lehet pld. építési engedélyt 
szerezni. Sőt, az útépítési engedély megadásához szükséges még a híd szerepeltetése a 
településrendezési eszközökben (Településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat – SZÉSZ), 
mely egy több hónapos folyamat. 
– Pintér Ádám: „...a kerékpáros turizmus minőségi változást hozna a szentendrei 
idegenforgalomban, a fenntartható közlekedési módokkal a szentendrei intézmények és 
közlekedési lehetőségek könnyebben megközelíthetők, ezáltal csökken a 11-es út forgalma.” 
– Ezeket az állításokat semmi nem támasztja alá. Nagyváros vonzáskörzetében csak arra 
számíthatunk, hogy az egynapos kerékpáros turisták száma fog növekedni, ez, mint tudjuk a 
város számára nem jelent komolyabb bevételt. A minőségi változást a turizmusban csak a 
több napot szentendrei szálláshelyen eltöltő vendégek növekvő száma hozhatna, de ez nagy 
számú, minőségi szálláshelyek nélkül nem fog menni. Az, hogy akik eddig autóval 
közlekedtek valóban kerékpárra ülnek-e télen-nyáron, munkába menet és jövet, ezt persze 
nem tudni, de hogy így lesz az nyilván nem állítható. A probléma, és ennek a projektnek egy 
nagy hiányossága, hogy ezzel kapcsolatban semmilyen hiteles vizsgálatot, felmérést a 
beruházó nem is készíttetett!  
– Pintér Ádám: „A hídnak a mértékadó árvízszint felett kell érkeznie, ami a gyakorlatban a 
teljes felújított gátszakasz feletti kb. 60 cm-es magasságot jelenti, azaz nem igaz, hogy több 
méteres hídfőre van szükség.” – Meglepő állítás, igen merész cáfolata a tervezők különböző 



álláspontjának, pillanatnyilag ugyanis ők sem tudják a megoldást – legalábbis ez derült ki 
azóta, amióta a városvezetés pontosabb információkat kért a híddal, ill. annak levezetésével 
kapcsolatban. A hatástanulmányban 4,6 m szerepel, amire később azt írták: „a szintek 
általános híd- és hídfő-kialakításra vonatkoznak”. Majd később azt írták, hogy 1–1,5 m 
magasságban ér partot a híd, aztán erről kiderült, hogy tévedés. Legutóbb, azt a tervezői 
álláspontot ismerhettük meg, hogy „a hossz-szelvényi meredekség maximalizálásával(!), akár 
a jelenlegi járda szint feletti 2 m-es érkező sík is biztosítható”. De folytathatnám még a híd 
levezetésének további ötleteivel, a lényeg, hogy a hídfő egyre kevésbé tűnik pozitív 
értelemben vett „turisztikai attrakciónak”. 
 
A Belvárostól délre eső hídhelyszín 
– Pintér Ádám: „Nem megvalósítható hídhelyszín a korábbi engedélyezési eljárások 
tapasztalatai alapján…”  
A kistérségi kerékpárút tervezése 2008-2009-ben volt, akkor a 123/1997-es kormányrendelet 
sem a belső, sem a külső védőövezetben nem engedélyezte a kerékpárút építését! 2010-ben 
azonban a kormányrendelet módosult, így a külső védőövezetben környezetvédelmi 
hatásvizsgálat eredményétől függően engedélyezhetővé vált a kerékpárút építése.  
Ráadásul az akkori tervek a Révtől déli irányba egy földút kiszélesítését és aszfaltozását 
tartalmazták. Véleményünk szerint van lehetőség arra, hogy egy már jelenleg is aszfalt 
burkolattal rendelkező utat tegyenek alkalmassá kerékpáros használatra. 
Ezek alapján állítható, hogy az akkori elutasító határozatok a jövőbeni lehetőségek, a 
jövőbeni megvalósíthatóság szempontjából nem mérvadók. Az akkor elutasított tervektől 
eltérő műszaki tartalomra a jövőben miért ne lehetne környezetvédelmi engedélyt kapni, 
ráadásul úgy, hogy a jogszabály az azóta eltelt időben lazult? 
Ugyanezt próbálja megtenni a NIF Zrt. a Rév utcai hídhelyszín esetében: született egy 
elutasító határozat. A NIF a műszaki tartalmat, a műszaki megoldást módosítja az eredeti 
tervekhez képest, és erre a módosított műszaki tartalomra próbálja megszerezni a 
környezetvédelmi engedélyt. 
 
Ne legyen kerékpáros híd 
 [az új közlekedési kapcsolat elmaradása, vagy távolabbi jövőbe kerülése lassíthatja a 
lakosságszám-növekedést a szigeten, ill. a térségben] 
– Pintér Ádám: „Nincs köze egymáshoz a kerékpáros-gyalogos forgalomnak és a 
lakosságszám-növekedésnek.” 
Egy település megközelítési lehetőségeinek bővülése, javulása, az értelemszerűen kedvezően 
hat az ott lakók életkörülményeire, így az a település vonzóbb lesz az odaköltözők számára is. 
Amennyiben a Szigetmonostorról gyorsabb lesz megközelíteni a Fővárost, mint Pismányból, 
vagy Izbégről (hallhattuk a tervezőtől az e-buszos elképzelést január 31-én), akkor 
értelemszerűen dinamikusan elkezd növekedni a sziget lakossága. Érdemes lenne végig 
gondolni, hogy a dunakanyari térségünknek mégiscsak az az egyik legnagyobb, hanem a 
legfőbb problémája, hogy mára túlnépesedett, miközben a például a közlekedési 
infrastruktúrája, közműhálózata nem tudja ezt a lakosságszámot kiszolgálni.  
[felgyorsítaná a vízi közlekedési kapcsolat újragondolását a térségben, ami újfajta turisztikai 
élmény lenne] 
– Pintér Ádám: „Nincs köze egymáshoz a két területnek, az egyik nem alternatívája a 
másiknak.” 



Amennyiben nem épül híd, úgy alternatíva lehet a Szentendre és Szigetmonostor közötti 
rév, illetve komp közlekedés fejlesztése úgy, hogy az a kerékpárosok átszállítására különösen 
alkalmassá váljon. Ez megvalósulhat akár merőben új, korszerű eszközökkel és olyan új 
nyomvonalon is, amely rendkívüli turisztikai attrakció lehet a város feltáruló látványa miatt,  
 
Ma Magyarországon létezik egy nézet: mindent lehet, amire van politikai akarat. 
Szerintem ez nem helyes, az a helyes, ha azt lehet megvalósítani, ami kellő körültekintéssel 
végiggondolt, reálisan kivitelezhető és fenntartható elképzelés, és emellett a közösség 
érdekeit szolgálja, és a közösség támogatását élvezi! 
Az új városvezetés ezért igyekezett feltárni a beruházás előkészítésének részleteit, a 
különböző hatásvizsgálatokban foglaltakat, rámutatni az előkésztés hiányosságaira, felvetni 
az eddig fel sem tett kérdéseket, tárgyalni a kormányzati és a térségi döntéshozókkal, és 
nem utolsósorban, hanem kiemelten tájékoztatni a szentendreieket, és bevonni, részesévé 
tenni őket a városunk történetének egyik legjelentősebb kihatású döntési folyamatában. 
Nem vagyunk döntésképtelenek, március 4-én dönteni fogunk, de nekünk számít az itt élő 
emberek véleménye. Arra bíztatok mindenkit, hogy a hátralévő pár napban még adja le 
voksát! 
 
Pilis Dániel 
alpolgármester 


