
Tisztelt Polgármester Úr! 

Az „EuroVelo 6 kerékpáros útvonal fejlesztése Dömös-Szentendre szakaszon" EU-s támogatási 
forrásból megvalósításra váró projekttel kapcsolatosan megfogalmazott kérdéseire az 
alábbiakban válaszolunk: 

 

Első kérdés csoport (eljárásra, további lépésekre, menetrendre, távolabbi jövőre 
vonatkozó kérdések): 

1. ) Milyen okok indokolják, hogy legkésőbb 2020 január 31-éig konkrét kerékpáros hídhely 
támogatásáról döntsön az önkormányzat? A 4. pontban ismertetett ütemterv gyakorlatilag 
nem enged több időveszteséget, mivel a uniós (VEKOP) finanszírozás 2023 év végéig 
biztosított, addigra fizikailag el  kell készülnie a projektnek! .A projekt további csúszása, 
késedelme veszélyezteti az uniós forrás felhasználhatóságát. 

2. ) Konkrétan mi történik, ha Szentendre Város Önkormányzata nem hoz támogató döntést a 
Belvárosi, vagy a belvárosától Északra esőd kerékpáros hídhely támogatásáról 2020 január 
31-éig? A 4. pontban ismertetett ütemterv gyakorlatilag nem enged több időveszteséget, 
mivel a uniós (VEKOP) finanszírozás 2023 év végéig biztosított, addigra fizikailag el  kell 
készülnie a projektnek. A projekt további csúszása, késedelme veszélyezteti az uniós forrás 
felhasználhatóságát. 

3. ) A 2019. december 7-én a szentendrei Városházán megtartott fórumon elhangzott, hogy 
amennyiben a város nem hoz kedvező döntést pl. a belvárosi hídhelyszín mellett, akkor a 
NIF Zrt., illetve a kormány átcsoportosítja a rendelkezésére álló uniós forrásokat az EuroVelo 
6 kerékpáros útvonal más helyszínein történő beruházásokra. Elfogadják azon állításunkat, 
hogy ezzel nem zárja el magát hazánk attól a lehetőségtől, hogy később, akár már a 
következő Uniós költségvetési ciklusban a Szentendrét a szigettel összekapcsoló kerékpáros 
híd beruházásra felhasználhasson akár nagyobb összegű támogatást is? 
A projekt támogatásának visszavonásával az eddig elvégzett 7 éves munkánk elveszik, azt 
elölről kell kezdeni. A következő uniós programozási időszak (2021-2027) forráslehetőségei, 
célja jelenleg a NIF Zrt. előtt nem ismertek, nincsenek információink arról, hogy a következő 
időszakban milyen lehetőségek lesznek kerékpáros közlekedési infrastruktúra fejlesztésre, 
továbbá a NIF zrt. is számos további helyszíneken dolgozik kerékpáros közlekedési 
infrastruktúra fejlesztési projektek előkészítésén. 

4. ) Amennyiben Szentendre támogató döntést hoz a kerékpároshíd helyéről, akkor mi a 
lehetséges további menierend a kivitelezés kezdetégi, és mikorra várható a híd átadása? 
Az ütemterv szerint a döntést követően azonnal megkezdenénk a közbeszerzési eljárás 
lefolytatását, majd a kiválasztott tervezővel a szerződéskötést, tervezetten 2020 III. 
n.évben. Az engedélyek megszerzése tervezetten 2021 II.n.év. A kiviteli tervek 
rendelkezésre állásával megindítjuk a közbeszerzést a kivitelező kiválasztására, mely 
tervezetten 2022. II. félévében szerződéskötéssel zárul. A kivitelezés lezárulta 2023 év 
végén lehetséges. 

5. ) Lát-e a NIF arra lehetőséget, hogy egy ötletpályázaton válassza ki a várossal együtt azt a 
hídformát, mely karakterében, dizájnjában méltó Szentendre belvárosának épített és 
természeti értékeihez, ahhoz új értéket ad, nem pedig gyengíti, vagy rombolja azt? 
(Szolnokon ez módszer sikeresen bevált, hiszen így épült meg a Tiszavirág nevű gyalogos 
híd, melyre méltán lehet büszke nem csak a tervezője, de Szolnok lakossága is. Épp a 
Tiszavirág-híd példázza, hogy egy függőhíd is lehet a belváros éke.) 
A híd formáját, karakterisztikáját a városvezetéssel együtt, a kiválasztásra kerülő tervezők 
szakértelmével megerősítve fogjuk kiválasztani. Külön ötletpályázatot a szoros határidőre 



tekintettel nem tudunk tartani, de szívesen vesszük az ezzel kapcsolatos fórumok 
észrevételeit. 

6. ) Van-e fenntartási feladata Szentendre városának a híd megépítése után? 
A híd fenntartásával kapcsolatosan, mivel külterületi gerinchálózati kerékpárúti elemről 
beszélünk, a várományos kezelő a Magyar Közút NZrt. 
 

7. ) Készült-e ezzel kapcsolatos költségbecslés? Ha igen, megismerhetjük-e?  
Kezeléssel kapcsolatos költségbecslés még nem készült, mert nagyban függ a kialakítandó 
hídszerkezeti kialakítástól és a helyszíntől. Az engedélyezési tervkészítés során készülni fog 
ezzel kapcsolatos dokumentáció. 

Megvizsgálandó lehetséges helyszínek kérdéscsoport: 

Tekintettel arra, hogy a II. fokú hatóság 2019. október 30-án kelt PE/KTFO/4190-23/2019 számú 
határozatában egy konkrét helyszínre, a Határcsárdára korlátozta a figyelembe vehető 
hídhelyeket, viszont a fentebb említett fórumon (2019.12.07.) elhangzott, hogy ez a hatósági 
álláspont még módosulni fog, vagyis rugalmasan értelmezhető. Konkrétan ez, hogyan 
lehetséges? Milyen eljárási lépések után, és milyen menetrend szerint realitás, legfőképpen 
mikorra dől el, hogy milyen helyszín változat, illetve változatok lesznek jogerősen választhatók?  

A II. fokú határozat az I. fokú határozat módosítása, annak kiegészítése. A pontos hídhelyszínek 
és a megvalósítani kívánt szerkezeti elemek ismeretében, pontosan meghatározhatóak a konkrét 
környezeti behatások, építésből adódó helyigények környezetre ható behatások és az azokkal 
kapcsolatos szükséges beavatkozások. Az így előálló pontos ismeretekkel egy új 
környezetvédelmi engedélyt kérünk az adott hídhellyel kapcsolatosan. Az első fokú döntéssel 
felsorolt hídhelyszínek közül kerülhet kiválasztásra egy helyszín, mellyel kapcsolatosan a 
tervkészítés és a környezeti vizsgálat elkészíthető. 

 

Megvizsgálandó lehetséges helyszínek kérdéscsoport: 

1) A Határcsárdánái lévő hídhelyszínnél milyen magasságban fog kapcsolódni a híd a 
parthoz? 
A Duna jobb partján 5-6 m magas hídfő szükséges a Duna maximális árvízszintje és a hajózási 
űrszelvény figyelembevétele mellett. 
2)  Megépíthető-e az a hídkapcsolat a Határcsárda lebontása nélkül? 
Gyakorlatilag nem. A Határcsárdától északra a közút-komp kapcsolata zárja el a kerékpárút 
levezetés lehetőségét, délre pedig “ferdén” kellene keresztezni a Dunát hogy a Határ csárda 
megmaradhasson. 
További nehézség hogy az 5-6 m magasságból lejövő kerékpárút rámpáit is ki kell fejteni, így a 
Határcsárda területét a hídfőnek és a csatlakozó fel-lejáróknak igénybe kell vennie. 
3)  Milyen előírásokat kell teljesítenie a Belvárostól a Határcsárdáig vezető kerékpárútnak, 
és milyen műszaki megoldással lesz az megvalósítható? Hogyan érinti az a szóban forgó 
területeket? 
Tanulmánytervben SZT-7-8-9 és 10 jelű szakaszok 
SZT-7 szakasz 
A meglévő, a Duna árterében haladó kerékpárút aszfalt burkolatú. A kátyús, deformált felületű 
kerékpárutat 2017 októberében újították fel. A felújítási munkák során kátyúzást, kiegyenlítő 
réteg terítését, és 4 cm vastag kopóréteg terítést végeztek el. A kerékpáros űrszelvény 
közelében álló fákat kivágták. A burkolat jelenleg jó állapotú. A kopóréteg jó minőségű. A 
felújított kerékpárút szélessége 2,00-2,30 m. A kerékpárút a felújítást követően jól 
kerékpározható, azonban a szélessége elmarad az EuroVelo paraméterektől.  
A 2017 őszi állapotról a melléket fényképek adnak tájékoztatást. 



       
           
Meglévő kerékpáros híd a Sztelin-patak felett                    A felújított kerékpárút ártéri 
szakasza 
Az EV6 szükséges szélessége 3,75 m amelynek eléréséhez 1,4-1,8 m szélességgel bővíteni kell 
a jelenlegi kerékpárutat. Ez az ártéri jelleg miatt fakivágással járna. 
A szélesítés után a kerékpárút lényegében a jelenlegi kerékpárút magassági vonalvezetését 
követné majd. Árvíz idején nem használható, de a 11-es utat igénybe vehetik a kerékpárosok, 
mint terelő útvonalat. 
SZT-8 szakasz 
A kerékpárforgalmi nyomvonal ezen szakasza kis forgalmú. Burkolat aszfalt szélesség 3,00-4,00 
m közötti. A kerékpárosok keresztezik a Papszigetre vezető utat, a forgalomtechnikai jelzések 
hiányosak. A lakóterület forgalomtechnikai szempontból LPÖ. A kerékpárútról a lakó-pihenő 
övezetbe történő bevezetés nincs megoldva a Papsziget felőli oldalon. A Dunakanyar sétány 
kisforgalmú lakóutcaként üzemel, ahol az engedélyezett sebesség 20 km/h (lakó-pihenő 
övezet). Az utat a kerékpáros forgalom mellett gépjármű forgalom is használja, több ingatlan 
csak erről az útról közelíthető meg. A csatlakozó utcáknál I. típusú kerékpáros nyom felfestése 
javasolt. Az érintett utak kisebb forgalomtechnikai beavatkozásokat leszámítva jól 
kerékpározhatóak, de keskenyek.  
A vegyes forgalmú közlekedés biztonsága érdekében a meglévő útpályák kiszélesítése célszerű 
4,25 méterre. 

 
A Dunakanyar sétány egy keskeny szakaszú része a lakó-pihenő övezetben 
A nyomvonal ártérben halad, de árvíz idején a kerékpárosok a 11-es úton is haladhatnak. 
SZT-9 szakasz 
Az Ady Endre út keleti oldalán meglévő kerékpárútként, illetve gyalog- és kerékpárútként 
folytatódik a nyomvonal a Papszigeti közúti híd és a Dunakanyar körút között. A 11-es út-Ady 
Endre utca csomóponttól a Papszigeti közúti hídig vezető kerékpárút aszfalt burkolatú, 



szélessége 2,75 m. Az Ady Endre utcai csomópont és a Spar Szupermarket között közös 
gyalogos- es kerékpáros létesítmény van, a felületek nincsenek felfestéssel kijelölve. Az 
aszfaltburkolat szélessége 3,00-4,50 m közötti. A járda és a kerékpárút a Spar után válik el 
fizikailag, de felfestés a kerékpárúton itt sincs.  A szélesség lehetőség szerinti növelése és a 
meglévő burkolatok felújítása lenne szükséges. 
SZT-10 szakasz 
A nyomvonal szakasz Ady Endre u-i nyomvonalat tartalmazza a Dunakanyar körúttól az SZT-2-
es szakaszig. Ezen a szakaszon önálló kétirányú kerékpárút működik. A kerékpárút szélessége 
ezen a szakaszon 2,00-2,50 m közötti.  
Mivel az Ady E. utcában átmenő gépjárműforgalom gyakorlatilag nincsen, ezért az útpálya 
felületén lenne célszerű vezetni a kerékpárosokat kerékpáros nyomburkolati jelekkel, továbbá 
40 km/órás sebességkorlátozás bevezetését alkalmazva. A jelenlegi kerékpárutat gyalogjárdává 
javasolt átminősíteni. 
Elvi lehetőségként felmerült még nyitott kerékpársáv létesítése is, de ez „A” hálózati szerepű 
kerékpárforgalmi nyomvonalon nem létesíthető. 
 

Kérdéscsoport a belvárosi hídkapcsolathoz: 
1)  Milyen magasságkülönbséggel tudna csatlakozni a Dunakorzó jelenlegi szintjéhez képest 
- a hajózhatósági előírások figyelembevételével - a Pásztor-révnél a tervezett kerékpároshíd 
(milyen szintkülönbség van a híd érkezési magassága és a Dunakorzó magassága között?) a 
mellékelt 1-es térképen "A" variáció. 
A Duna jobb partján – Duna-korzón – 3-4 m magasan érkezik a híd a Duna maximális 
árvízszintje és a hajózási űrszelvény figyelembevétele mellett. 
2)  Milyen hosszú rámpára van szükség az akadálymentes fel-, és lejutáshoz ebben a 
variációban (5%-os lejtő 9 m-ként pihenővel megszakítva)? 
Egybefüggő rámpahossz, pihenőkkel, figyelembe véve a Duna korzó emelkedését, észak felé, 
70-75 m. Amennyiben az akadálymentes gyalogosforgalom lift segítségével biztosított lesz, a 
kerékpárosok számára jelentősen rövidebb rámpa is elegendő. 
3)  A 2019. december 7-ei fórumon elhangzott: korábban felmerült egy olyan elképzelés is, 
mely szerint a rámpás lehajtás helyett, vagy mellett a híd vég és a Dunakorzó szintkülönbsége 
miatt liftebépítésével oldanák meg. Erről szeretnénk többet megtudni, készültek-e erre a 
megoldásra költségbecslések? 
A liftes csatlakozás kialakítás szempontjai/részletei a későbbi tervfázisokban 
vizsgálhatók/vizsgálandók. A teljes projekt bekerülési költségét tekintve a lift nem 
mértékadó.    
4)  Milyen magasságkülönbséggel tudna csatlakozni a Dunakorzó jelenlegi szintjéhez képest 
a Rév utcánál kialakítható kerékpároshíd (milyen szintkülönbség van a híd érkezési magassága 
és a Dunakorzó magassága között a Rév utcánál?) a mellékelt 1- es térképen "B" variáció? 
A Duna jobb partján – Duna-korzón – 1-1,5 m magasan érkezik a híd a Duna maximális 
árvízszintje és a hajózási űrszelvény figyelembevétele mellett. Gyakorlatilag a mobil gát 
magasságát szükséges biztosítani. 
5)  Milyen hosszú rámpára van szükség az akadálymentes fel-, és lejutáshoz ebben a 
variációban (5%-os lejtő 9 m-ként pihenővel megszakítva)? 
Egybefüggő rámpahossz, pihenőkkel cc. 25 m. Amennyiben az akadálymentes 
gyalogosforgalom más módon biztosított lesz, a kerékpárosok számára jelentősen rövidebb 
rámpa is elegendő. 
6)  Készültek-e hatásvizsgálatok a tervezett kerékpáros híd belvárosi közlekedési 
kapcsolatairól? Konkrétan, milyen hatással lesz mindez Szentendre belvárosára, a Dunakorzóra, 
és az alatta lévő sétány gyalogos és kerékpáros forgalmára? 
Tanulmánytervben SZT-3 jelű szakasz (Bükkös-patak-Halász utca) 
Ez a szakasz Szentendre Belvárosi részének legfontosabb szakasza. A gépjárművek csak 
engedéllyel hajthatnak be, ezért ezen a szakaszon is kerékpáros nyom burkolati jelekkel 
javasoljuk vezetni a kerékpáros forgalmat. Ez a szakasz kiemelt kormányprogram keretében 
fölújításra kerül majd. A részletes tervezésnél az EV6 nyomvonal szempontjait is javasolt 
figyelembe venni. A híd tervezésével egyidejűleg külön tervezési feladat lesz a megfelelő 



közlekedési kapcsolatok korszerűsítése, beleértve a már meglévő kerékpáros útvonalat a most 
kivitelezés alatt lévő Bp.-Szentendre kerékpárútig. 
 
7) Mivel Szentendre több lehetséges hídhelyszín kapcsolat között vizsgálni kívánja a város 
forgalmát, és külön a belvárosunk forgalmát a lehető lekevésbé megterhelő megoldásokat, ezért 
mi napirenden kívánjuk tartani Dunakorzótól délre eső lehetséges területeket is. A NIF támogatja-
e, hogy Dunakorzótól délre eső területeket is bevonjunk a megvizsgálandó lehetséges helyszínek 
körébe, a fenti szempontokra tekintettel? 
A NIF Zrt. a tanulmányterv készítésénél felsőbb szakmai döntéssel támogatott hídhelyszíneket 
vizsgált. Újabb hídhelyszínek vizsgálata a projekt ütemtervének tarhatatlanságát, így a projekt 
várható ellehetetlenülését és az uniós forrás elvesztését okozná.  

 
8) Megvizsgálásra került-e, hogy Szentendre belvárosának nem az északi, hanem a déli 
peremére kerüljön telepítésre a kerékpáros híd? (a térképen "C" variáció) 
Déli keresztezés esetén a Duna balpartján több km hosszan kellene keresztezni a szigorúan 
védett vízbázist. Ezen a szakaszon nem tudunk meglévő úthoz csatlakozni, új út létesítésétől a 
Fővárosi Vízművek a leghatározottabban elzárkózott, ezért nem vizsgálta tovább a 
tanulmányterv és a KHT. 
 
9) Számoltak-e azzal, hogy a kerékpáros és gyalogos közlekedés éppen jelentős 

átalakuláson megy át a különböző elektromos meghajtású eszközök elterjedésével? Számoltak-
e azzal, hogy ez milyen közlekedésbiztonsági kérdéseket vet fel Szentendre belvárosában? 
Tervezési feladat során vizsgálat tárgya lesz! 
10)  Ugyancsak a december 7-én megtartott fórumon hangzott el, hogy bár szóban tett 

ígéretet Verseghi-Nagy Miklós korábbi szentendrei polgármester, arra, hogy a tervezett belvárosi 
híd és HÉV állomás között elektromos busz közlekedési kapcsolat lesz, de Ön felhívta a figyelmet 
arra, hogy erről írásos az elköteleződésről emlékeztető készült a Révész Máriusz 
kormánybiztosnál történt egyeztetés során. Kérdezzük ez mikor volt pontosan? Továbbá 
szeretnénk megismerni ennek az emlékeztetőnek a pontos tartalmát, ezért kérjük juttassa el 
önkormányzatunk részére! 

Az emlékeztetőt mellékelten megküldjük. 

Budapest, 2019. december 19. 
 
 

 
 
 

Üdvözlettel:  
Széphegyi Balázs 
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