
 

 

 

 

2020. 01. 28. Vitézy Dávid, BFK vezérigazgatója Facebook poszt 
Szentendre új vezetése meghiúsíthatja a tervezett gyalogos-kerékpáros Duna-hidat, vitatva annak 
szükségességét. Az Index cikke a 
témában: https://index.hu/belfold/2020/01/25/meghiusulhat_a_szentendrei_kerekparos_hid 
 
A városi önkormányzat nyilatkozatai alapján úgy tűnik, a kerékpárosokat alapvetően zavaró 
tényezőnek tartják a szentendrei Duna-korzón, melyet sétánnyá és rendezvénytérré kívánnak 
fejleszteni. Ezért arra törekszenek, hogy a Duna-menti nemzetközi kerékpáros túraútvonal, az 
Eurovelo 6 lehetőleg kerülje el a belvárost, és a Szentendrei-szigetre vezető gyalogos-kerékpáros híd 
is délebbre épüljön fel, ha felépül egyáltalán. 
 
Ez igencsak vitatható egy olyan városban, amely nagymértékben az idegenforgalomból él, és régóta 
küzdelmet folytat az autós turisták áradatával szemben. Szinte közhely, hogy a kerékpáros turista a 
legjobb turista: fizetőképes, ámde minimális csomaggal érkezik, így rá van utalva a helyi 
szolgáltatásokra és szálláshelyekre, ráadásul gyakran megáll egy-egy pihenőnél vagy látványosságnál. 
Ez az ország- és világjárás legszelídebb, leginkább fenntartható módja, amire a súlyosbodó 
klímaválság idején is mindig lesz kereslet, tehát hosszú távon lehet rá alapozni. Túrázó alatt persze 
nemcsak a többnapos túrák résztvevőit értem, hanem azokat a tízezreket is, akik Budapestről 
rajzanak ki egy-egy rövid hétvégi kirándulásra, és akiknek Szentendre éppen kényelmes távolságra 
lévő célpontot jelenthet - feltéve, hogy kellően vonzó környezetet nyújt számukra. 
Nem véletlen, hogy Nyugat-Európában a települések beruházások sorával igyekeznek magukhoz 
vonzani a kerékpáros túrázókat. A Szentendrei-szigetre vezető gyalogos híd éppen ebbe a logikába 
illeszkedik. Miért utasítja el Szentendre, hogy bekerüljön a nemzetközi és hazai kerékpáros turizmus 
vérkeringésébe? A szentendrei belváros léptéke tökéletesen alkalmas a kerékpározásra, a korzó 
szélessége összemérhető a budapesti felső rakpartokéval, a szigetre vezető híd pedig új 
lehetőségeket, új kapcsolatokat teremt. Nincsen valós akadálya annak, hogy gyalogosok és 
kerékpárosok közösen használják a közterületet, akár a mainál nagyobb számban is. Erre megannyi jó 
példa ismert a nagyvilágban. 
 
Az új átkelőnek azonban nemcsak a turizmus miatt van jelentősége, hanem a város és környékének 
mindennapi élete miatt is, a Szentendrei-szigetről ingázók autómentes közlekedése érdekében is. 
Szentendre járási székhely számos közintézménnyel (orvosi szakrendelő, kórház, általános- és 
középiskolák stb.), üzletekkel, szolgáltatásokkal és természetesen munkahelyekkel. Ezeket a szigeten 
élők vagy hatalmas kerülővel, a tahitótfalui Tildy hídon át érhetik el, vagy a korszerűtlen, ritkán járó 
révhajókra kénytelenek hagyatkozni. Pócsmegyer és Szigetmonostor lakói számára hatalmas 
előrelépést jelent, ha a mai 30-40 perc helyett 5-10 perc alatt Szentendre belvárosába juthatnak. A 
város gazdasági ereje ezáltal ökológiailag fenntartható módon nőhet, a szentendreiek számára pedig 
új szabadidős célpontok nyílhatnak meg a szigeten. A szigetről a BFK által fejlesztendő, később az 
ötös metró részévé váló H5-ös hév elérését is szolgálná az új kerékpáros híd. 
 
Fontos látnunk, hogy a Dunán átívelő kerékpáros híd terve teljesen újszerű megközelítést jelent. 
Végre rajzasztalra került egy olyan beruházás, ami nem a környezeti terhelést fokozó, a 
területhasználatot torzító autós ingázást ösztönzi, hanem fenntartható módon, a kerékpáros 
közlekedésre alapozva erősíti Szentendre és vonzáskörnyékének kapcsolatait. 
 

https://index.hu/belfold/2020/01/25/meghiusulhat_a_szentendrei_kerekparos_hid?fbclid=IwAR3AsIGVaXQI0lvhimvkf85XZhyy2L18I35fo1UZXQnnIwMMEvo0lsHK6L8


Ez a projekt azonban belátható időn belül csak akkor valósul meg, és akkor fejti ki előnyös hatásait, 
ha Szentendre városvezetése igent mond a korzó északi végén tervezett hídra. Az európai uniós 
forrás máskülönben elvész, a NIF nem tud már a határidők miatt új helyszínt keresni - főleg, hogy 
ilyen valójában nem is merült fel Szentendre részéről. 
 
Bízom az önkormányzat felelősségérzetében és bölcsességében - ezúton is kérem, hogy támogassák 
az új kerékpáros-gyalogos Duna hidat Szentendre belvárosában!   
 
https://www.facebook.com/vitezydavid/posts/2681292198606536?__tn__=K-R 
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