
SZENTENDRE VÁROS ÁLTALÁNOS ALPOLGÁRMESTERE 

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: 

Aba Lehel főépítész 

A határozati javaslat elfogadásához 

minősített többség szükséges! 

 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja  

alapján zárt ülés rendelhető el! 

 

ELŐTERJESZTÉS 

EuroVelo6 kerékpár útvonal kijelölése, meglévő útvonal beavatkozási pontjai - kapcsolódó 

fejlesztések, valamint a Szentendrei szigetre vezető gyalogos- kerékpáros Duna- híd helykijelölése. 
 (Készült: a Képviselő-testület 2014. április 17-i ülésére.) 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Vezetői összefoglaló: 

A Kormány kiemelt állami fejlesztésnek tekinti az EuroVelo6 Duna menti kerékpárút kiépítését. A 

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által indított közbeszerzési eljárás nyertese, a Hegyen- Völgyön 

Konzorcium végzi a nyomvonalak kidolgozását és a szükséges tanulmányok elkészítését. 

Az EuroVelo6 Rajka‐Budapest közötti szakaszán a nyomvonal Szentendrén keresztül halad. A döntés‐előkészítő 

tanulmánytervben felvázolt változatok közül a továbbtervezésre kerülő nyomvonalváltozatot előzetes önkormányzati 

véleményezést követően a Megbízó (minisztérium) választja ki. A kiválasztott változat a következő tervezési fázist 

jelentő megvalósíthatósági tanulmánytervben kerül majd részletesebben kidolgozásra. Jelen előterjesztésben a 

minisztérium által is preferált nyomvonalat mutatjuk be, összegezve a főbb beavatkozási pontokat és a további, 

szükségesnek vélt kiegészítő teendőket, fejlesztési igényeket. 

 

Szentendre területén két, Duna felett átívelő gyalogos‐ és kerékpáros híd kialakítása is tervezett. Az egyik elhelyezési 

lehetőség a település északi határán található komp (Határcsárda) környezetében alakítható ki. A másik változat 

szerint a tervezett híd a város magjának vonalában (Duna‐korzó) kerülhet kialakításra. A híd mindkét esetben 

Szigetmonostor közigazgatási határán belülre érkezik. A tervezett Duna- hidak tekintetében mind a Belvárosi (Duna- 

korzó északi végéhez illeszkedő) gyalogos/ kerékpáros, mind a Határcsárda környezetébe telepíthető gyalogos/ 

kerékpáros – és katasztrófavédelmi szempontoknak is megfelelni tudó híd kialakítása támogatható. Az idegenforgalmi, 

kulturális szempontokat figyelembe véve a Belvárosi híd elhelyezése szerepel kiemelt prioritásként. 

Szentendre Településszerkezeti Tervében, Helyi Építési Szabályzatában (Szabályozási Tervében) a tervezett gyalogos, 

kerékpáros híd változatok nem szerepelnek. A Településfejlesztési Koncepció és településrendezési eszközök – 2014 

évben induló - átfogó felülvizsgálata lehetőséget nyújt ezen közlekedési elemek vizsgálatára, feltüntetésére. 

 

 
Részletes kifejtés: 
A természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és közlekedés fejlesztésével összefüggő kormányzati feladatokról szóló 

1364/2011. kormányhatározat értelmében a Kormány kiemelt állami fejlesztésnek tekinti az EuroVelo6 Duna menti kerékpárút 

kiépítését. 

 
Ennek értelmében a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) közbeszerzési eljárást indított a nyomvonalak 

kidolgozására és a szükséges tanulmányok elkészítésére, amelyet a tárgyi nyomvonal esetében a Hegyen- Völgyön 

Konzorcium nyert el. 
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Tárgyi munka célja döntés‐előkészítő tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány, környezeti vizsgálatok majd cselekvési 

terv elkészítése, az EuroVelo6 nemzetközi kerékpáros útvonal Rajka‐Budapest szakaszán, valamint Budapest déli 

agglomerációjában. 

Az EuroVelo6 Rajka‐Budapest közötti szakaszán (OTrT: Felső‐Dunamente kerékpárút) a nyomvonal Szentendrén keresztül 

halad. 

A tervezés folyamán sor került a meglévő kerékpáros hálózat feltérképezésére, a meglévő, majd később a tervezett 

nyomvonalak helyszíni bejárására. 

A műszaki előírásoknak megfelelő tervezési paraméterek, a beruházási és üzemeltetési költség mellett, figyelembe lett véve az 

egyes tervezett változatok illeszkedése a hatályos településszerkezeti tervekhez, az esetleges kisajátítási igény, valamint a 

kapcsolódó fejlesztések is. A tervezett nyomvonalak kialakításánál alapvető szempont volt környezetvédelmi és kulturális 

örökségvédelmi érintettség. 

 

A döntés‐előkészítő tanulmánytervben felvázolt változatok közül a továbbtervezésre kerülő nyomvonalváltozatot a Megbízó 

(minisztérium) választja ki/ ad iránymutatást (II. mérföldkő). A kiválasztott változat a következő tervezési fázist jelentő 

megvalósíthatósági tanulmánytervben kerül részletesebb kidolgozásra (III. mérföldkő). 

 

A tervezési feladat a tárgyi nyomvonal teljes szakaszára vonatkozó tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány, környezeti 

vizsgálatok és cselekvési terv elkészítése. 

A munka az alábbi ütemezésben kerül kidolgozásra: 

1. mérföldkő: a nyomvonalváltozatokra döntés- előkészítő tanulmány készítése - elkészült 

2. mérföldkő: minisztériumi döntési pont a változatokról – iránymutatások érkeztek a minisztérium részéről 

3. mérföldkő: a kiválasztott változatra megvalósíthatósági tanulmány készítése, környezeti 

vizsgálatok készítése 

4. mérföldkő: cselekvési terv javaslat elkészítése, szakmai, államigazgatási, önkormányzati 

egyeztetések lefolytatása után a cselekvési terv véglegesítése 

 

A nyomvonalak előkészítésének első fázisa (I. mérföldkő) elkészült, melyet előzetesen Szentendre Városa véleményezett. A 

minisztérium részéről érkezett iránymutatások és helyi Önkormányzatok véleményeinek összegyűjtését követően kerül sor a 3 . 

mérföldkő, azaz a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére. A tervezés jelenleg ennél a fázisnál tart. 

 

Szentendre meglévő kerékpáros infrastruktúra hálózata: 

A Leányfalui kerékpárút folytatásaként kiépített kerékpárút vezet a Duna‐parton az Árboc utcáig. Innen a kis forgalmú 

Papszigeti utcán halad a kijelölt útvonal, majd a 11. út (Ady Endre út) mentén elválasztott kerékpárút, majd közös gyalogos‐ 
kerékpárút halad az Dunakanyar körútig. Innentől az Ady Endre út mentén kerékpárút kijelölt az út keleti oldalán, a Duna- 

korzóig. A szakasz jelenlegi kialakítása nem megfelelő, zavaros. A folytatás a Duna- korzó közelmúltban átépített, széles 

közlekedési felületén/ szervizúton kijelölt. A Bükkös‐patak túloldalán elkülönített kerékpárút került kiépítésre, a Duna- korzó 

és a kerékpárút közötti kerékpáros átvezetés azonban nem megoldott. Az érkező kerékpárosok (és gyalogosok) a rendkívül 

szűk gyalogosjárdával rendelkező közúti hídon keresztezhetik a patakot, az áthaladás ‐ szabályos, irányhelyes közlekedésre 

törekedve ‐ azonban igen nehézkes, nem életszerű. A kerékpárút innentől 3,3 km‐en át halad a közút, majd a Duna part mentén. 

Az útszakasz szélessége (2,8m) és a burkolat kialakítása megfelelő. 

Az EuroVelo6 kerékpáros útvonal a Dera‐ patak hídján áthaladva a patak másik oldalán futó földúton kijelölt. A burkolatlan 

útszakasz az erdőben haladva a meglévő töltésig halad. A töltésre feljutás nem megoldott. A gáton rendkívül rossz állapotú 

aszfaltburkolattal ellátott út halad, Budakalász közigazgatási határáig. 

Kiépített kerékpárút halad a 11. főút mentén, annak nyugati oldalán, Budakalász közigazgatási határáig. Szélessége 2,0 m, 

burkolata elhanyagolt. A Duna‐parti kerékpárút felől megközelítése bonyolult és nehézkes: a 11. úton a szűk és nem 

akadálymentesített Dera‐ pataki gyalogos aluljárón, az igen széles és forgalmas 1112. úton pedig szintben kell áthaladni. 

Gyalogos‐ és kerékpárút kiépített a Dózsa György út (11. út) keleti oldalán, az Ipar u. ‐ Telep u. között, nem az Eurovelo6 

hálózat része. 

Általánosságban elmondható, hogy a kijelölt kerékpáros útvonalakon a jelzésrendszer felül vizsgálatra és pótlásra szorul. 

 

Műszaki kialakítás – szükséges beavatkozások és kapcsolódó önkormányzati javaslatok (lenti helyszínrajz jelölései 

alapján) 

SZ‐A változat 

Nyomvonal: SZ‐A‐1, SZ‐A‐2, SZ‐A‐3, SZ‐A‐4, SZ‐A‐5, SZ‐A‐6, SZ‐A‐7, SZ‐A‐8, SZ‐A‐9, SZ‐A‐10, SZA‐11, SZ‐A‐12 

A Leányfalu útvonal folytatásaként a meglévő kerékpárút szélesítése tervezett 3,0m szélesre, 1420m hosszan. A lakóutcákban 

haladó szakaszon (170m) a jelzések felújításra szorulnak. Az ezt követő 460m a Dunakanyar körútig a kerékpárút burkolatának 

felújítása szükséges, szélesítéssel. 

Önkormányzati javaslat: a patakok fölött áthaladó kis hidak szélesítése megoldandó. Vizsgálandó a part menti útvonal 

szintbeli megemelése az üdülő zóna árvízi védelme érdekében a Sztelin- patak becsatlakozásától a Pap szigeti útig. 

A Duna- korzóig tartó szakaszon a jelenlegi zavaros helyzet rendezése érdekében a kerékpárút teljes átépítése szükséges. 

Önkormányzati javaslat: Az észak-Dunakorzó menti bringaút kialakítása során a teljes útszélességgel (faltól-falig) javasolt 

számolni, hiszen úgyis csillapított forgalmú úttestet javasolt előállítani. Tehát a kerékpárutat célszerű a jelenlegi oldalán 

tartani, kiszélesíteni, és az úttestet hozzá igazítani. 

A Duna- korzón a nemrég elkészült szervizúton vezetett útvonal kijelölése a cél és hosszútávú reális lehetőség. 
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Önkormányzati javaslat: megoldandó a gyalogos és kerékpáros forgalom elkülönítése. 

Ennek alternatívája lehet a jelenleg forgalomcsillapított útszakasz egyirányú szakaszain a kétirányú kerékpáros forgalom 

engedélyezése. 

Önkormányzati javaslat: a Korzó komplex megújítási terv szerinti kiépítése és gépjármű forgalom alóli mentesülése esetén a 

kerékpáros közlekedés is zavaró lesz, javasolt megoldás tehát a szervizút kijelölése. 

Új kerékpáros híd építése szükséges a nyomvonal átvezetésére a Bükkös‐patak felett. 

Önkormányzati javaslat: megoldandó a Bükkös patak déli oldalán futó kerékpárútra való rávezetés is, a jelenlegi zebrás 

kialakítás nem felel meg a kerékpáros forgalom intenzitásának. 

A Bükkös‐pataktól délre haladó kerékpárút szélessége és burkolata megfelelő, itt a jelzések felülvizsgálatára van szükség. 

Önkormányzati javaslat: a Casino környékén a már kiépített kerékpár útvonal eltér a terven ábrázolttól, ennek korrigálása 

szükséges. Ezen a helyen az új gátról lefutó kerékpárút a teniszpálya mellett merőlegesen csatlakozik a Duna- korzóval 

párhuzamos szakaszhoz, ami baleset veszélyes. Ennek korrigálása szükséges lenne. 

A Dera‐ patakon áthaladva az EuroVelo6 útvonal földút leburkolásával folytatódik, kb. 1290m hosszan. A töltést elérve, arra 

felhaladva, a rendkívül rossz minőségű burkolat teljes felújítása szükséges (1450m), Budakalász közigazgatási határáig. 

Önkormányzati javaslat: a Dera patak mentén a töltésen engedélyezett terv van Pomáz irányában kerékpárút létesítésére. Az 

ehhez való kapcsolódás kiépítése szükséges feladat. 

SZ‐B változat 

Nyomvonal: SZ‐A‐1, SZ‐A‐2, SZ‐A‐3, SZ‐A‐4, SZ‐A‐5, SZ‐A‐6, SZ‐A‐7, SZ‐A‐8, SZ‐A‐9, SZ‐B‐1, SZB‐2 

A 11. főút jelenlegi keresztezése, a Duna‐menti és a főút mellett futó kerékpárutak összekapcsolása jelenleg nem megoldott. 

Ennek kiváltására a Dera‐ pataktól a 11. főút mentén a jelenlegi szervízút leburkolásával új kerékpáros útvonal kerül kijelölésre 

(kb. 500m). 

Önkormányzati vélemény: a Dera‐ pataktól a 11. főút mentén új útelemet javasol, ami nem illeszkedik a már engedélyezett, 

gazdasági területek feltárására szolgáló kiszolgáló út megjelenéséhez. A nyomvonal változat nem támogatott. 

A kerékpárút a főúton szintben kerül átvezetésre, majd csatlakozik a meglévő kerékpárúthoz. A kerékpárút meglévő szakaszán 

3,0m‐re szélesítendő, a közigazgatási határig 1340m hosszan. 

SZ‐C változat 

Nyomvonal: SZ‐A‐1, SZ‐A‐2, SZ‐A‐3, SZ‐A‐4, SZ‐A‐5, SZ‐A‐6, SZ‐A‐7, SZ‐A‐8, SZ‐C‐1, SZ‐A‐11, SZA‐12 

A folyamatos part‐menti haladás érdekében új kerékpáros híd létesítendő a Dera‐ patak felett, az SZ‐A‐9, SZ‐A‐10 szakaszok 

kiváltására. A legkedvezőbb haszon/ költség arány mutatóval ez a változat rendelkezik. 

Önkormányzati vélemény: a nyomvonal változat kiemelten támogatható. 

 

A nyomvonalváltozatokat az alábbi helyszínrajz ábrázolja. 

 
 

Forgalomvonzó célpontok, hálózati kapcsolatok 

A jelenleg is kijelölt EuroVelo6 nyomvonal – SZ‐A változat ‐ sorra fűzi fel a város főbb turisztikai célpontjait (Belváros, 

Duna- korzó, Pap‐sziget), miközben partközeli vonalvezetésével kellemes környezetet is biztosít. A külterületi, erdei és gáton 

futó szakaszok kiépítésével korszerű kerékpáros turisztikai útvonal teremthető. A Dera- patak felett létesítendő új kerékpáros 

híd megépítésével egy összefüggő Duna- menti útvonal biztosítható – SZ-C változat szerint. 

 

A SZ‐B változat a meglévő körülményes átvezetés kiváltásával könnyebben elérhetővé teszi a meglévő, Budakalász és a 

Főváros felé haladó kerékpárutat. A változat turisztikai vonzereje a főút melletti szakaszon csekély, hivatásforgalmi szerepe 

van a Szentendre – Budakalász ‐ Budapest viszonylatban. A Dera‐ pataktól a 11. főút mentén új útelemet javasol, ami nem 

illeszkedik a már engedélyezett, gazdasági területek feltárására szolgáló kiszolgáló út megjelenéséhez. Ez a változat tehát nem 

támogatható. 
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Szabályozási/ szerkezeti tervekhez való illeszkedés 

A SZ‐A, SZ-C változat vonalvezetése a Településszerkezeti Tervben, Szabályozási Tervben szerepel. 

 

 

 

Tervezett/ kapcsolódó fejlesztések – gyalogos és kerékpáros Duna- hidak 

Szentendre területén két, Duna felett átívelő gyalogos‐ és kerékpáros híd kialakítása is tervezett. Az egyik elhelyezési 

lehetőség a település északi határán található komp (Határcsárda) környezetében alakítható ki. A másik változat szerint a 

tervezett híd a város magjának vonalában (Duna‐korzó) kerülhet kialakításra. A híd mindkét esetben Szigetmonostor 

közigazgatási határán belülre érkezik. 

A Speciálterv Kft. 2007‐ben megvizsgálta egy gyalogos‐ és kerékpáros Duna‐híd elhelyezésének lehetőségeit, tanulmányterv 

szinten: 

 
 

A tervben szereplő négy elhelyezési változatból az alábbi kettő megvalósításának van reális lehetősége: 

Az egyik elhelyezési lehetőség a település északi határán található komp (Határcsárda) környezetében alakítható ki. A másik 

változat szerint a tervezett híd a város magjának vonalában (Duna‐korzó) kerülhet kialakításra. A híd mindkét esetben 

Szigetmonostor közigazgatási határán belülre érkezik. 
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Szentendre Településszerkezeti Tervében, Helyi Építési Szabályzatában (Szabályozási Tervében) a tervezett gyalogos, 

kerékpáros híd változatok nem szerepelnek. A Településfejlesztési Koncepció és településrendezési eszközök 2014- ben induló 

átfogó felülvizsgálata azonban lehetőséget nyújt ezen közlekedési elemek vizsgálatára, feltüntetésére. 

A gyalogos/ kerékpáros híd mindkét végponton turistavonzó céllal is rendelkezik. Általános forgalmi rendezési szempontból 

közömbös a helyzete. Szigetmonostor megközelíthetősége szempontjából is kedvező lehet mindkét kialakítás. 

A Határcsárda környezetében kialakítható híd a kerékpáros és gyalogos forgalom lebonyolítása mellett katasztrófavédelmi 

szempontoknak is meg tudna felelni. Mentő és tűzoltó autó áthaladását is biztosítani tudná. 

A Belvárosi, Duna- korzó északi végéhez igazodó híd kizárólag gyalogos és kerékpáros forgalomra lenne alkalmas. A Duna és 

Duna- part felől feltáruló belvárosi látvány, a városi sziluett meghatározó eleme lehet a tervezett híd is. Kiemelt látványbeli 

szerepénél fogva könnyed szerkesztésmóddal, esztétikus kivitellel valósítandó meg. Tervezésekor meg kell felelnie a 

legmagasabb szintű szakmai és művészeti szempontú elvárásoknak. Helyének meghatározásakor figyelembe kell venni a 

Duna- korzóhoz való kapcsolódás lehetőségeit – geometriális adottságokat, közlekedési elvárásokat. A Duna fölött megjelenő 

mérnöki alkotás helyzetét a városra való rátekintés szempontjából is elemezni szükséges. 

 

Összegzés: 

Az EuroVelo6 kerékpárút kijelölésnél a Településrendezési Terv módosítását nem igénylő, kisajátítási vonzattal nem bíró 

vonalvezetési változatokat támogatjuk. 

Az útvonal változatok közül az SZ-C változat kiemelten támogatott, az egyszerű vonalvezetése okán - a fent írt beavatkozási 

javaslatokkal. 

A tervezett Duna- hidak tekintetében mind a Belvárosi (Duna- korzó északi végéhez illeszkedő) gyalogos/ kerékpáros, mind a 

Határcsárda környezetébe telepíthető gyalogos/ kerékpáros – és katasztrófavédelmi szempontoknak is megfelelni tudó híd 

kialakítása támogatható. Az idegenforgalmi, kulturális szempontokat figyelembe véve a Belvárosi híd elhelyezése szerepel 

kiemelt prioritásként. 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX. 10.) Önk. sz. rendelet 2/a sz. 

melléklet a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság feladatkörének 10. pontjában, a 2/c sz. melléklet a Gazdasági és 

Városüzemeltetési Bizottság feladatkörének 30. pontjában foglaltak alapján kérem, hogy a Bizottságok az előterjesztést 

tárgyalják meg. 

 

A Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégiával összhangban kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja 

meg és a határozati javaslatot fogadja el. 
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Határozati javaslat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EuroVelo6 kerékpáros útvonal kijelölése és Szentendre területén 

tervezett két, Duna felett átívelő gyalogos‐ és kerékpáros híd kialakítása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 

 

1. egyetért a Hegyen- Völgyön konzorcium által készített döntés előkészítő tanulmányban részletezett EuroVelo6 

kerékpáros útvonal kijelöléssel – SZ-A változat fejlesztésével és SZ-C változat kiemelt támogatásával - valamint a 

megvalósításhoz szükséges beavatkozásokkal és fejlesztésekkel; 

2. elfogadja a tervezett, kizárólagosan csak gyalogos- kerékpáros forgalmat biztosító „gyalogos/ kerékpáros híd” 

elsőszámú prioritásként történő helykijelölését a Belvárosi Duna- korzó északi részénél, tekintettel a fejlesztés várható 

idegenforgalmi, kulturális hozadékára, melyet kiemelt látványbeli helyzeténél fogva a legmagasabb szintű szakmai és 

művészi elvárások szerint szükséges megtervezni és megvalósítani; 

3. Szentendre Város Képviselő- testületének 77/2009. (III. 12.) Kt. sz. határozatának 2. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: „Szigetmonostor községnek a 11. sz. főúthoz kapcsolódó Duna-ági átjárását Szentendre, a Határcsárdánál 

(a Határcsárda épületének megtartását biztosító) létesítendő – a későbbiek során írásban egyeztetett műszaki 

tartalommal - gyalogos-kerékpáros forgalmat biztosító és katasztrófavédelmi szempontoknak is megfelelő, mentő és 

tűzoltó autó áthaladását biztosító híd építésével tartja elfogadhatónak”; 

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1., 2 vagy 3. pontban meghatározottak megvalósítása érdekében az 

érintettekkel tárgyaljon, illetve, hogy jelen határozatról az érintetteket tájékoztassa.  

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: 1-3. pontért: Főépítész, 4. pontért: polgármester 

  

 

Szentendre, 2014. április 10. 

dr. Török Balázs 

általános alpolgármester 

 

 

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

Szentendre, 2014. április 10. 

dr. Molnár Ildikó 

címzetes főjegyző 

 

Szentendre, 2014. április 10. 

Puhl Márta 

gazdasági alpolgármester 

 

Az előterjesztésnek pénzügyi vonzata nincs. 

 

Szentendre, 2014. április 10. 

Turócziné Kiss Gizella 

Közgazdasági Iroda vezetője 

Előkészítette: 

 

Aba Lehel 

főépítész 


