
Jogi problémák a Duna-partokon vezetendő Euro-Velo 6 kerékpárút engedélyezésénél 

Vízbázisok védelme 

 Kerékpárút a belső védöövezet területén nem haladhat. 123/1997. (VII. 18.) Korm. 

rendelet 11. § (1) 

 A külső védöövezet területén  

- új egyéb út létesítése tilos, 

- meglévő áthaladó közutat (egyéb út) vízzáró burkolattal kell ellátni, vízzáróan burkolt 

csapadékvízárok-rendszerrel, az útárkot úgy kell kialakítani, hogy a vizeket a külső 

védőterület határán kívülre vezesse, 

- pihenőhelyeket a külső védőterület területén kívül kell kialakítani. 123/1997. (VII. 18.) 

Korm. rendelet 11. § (1) 

Természetvédelem 

 Természeti területen tilos a vízfolyások partvonalától számított 50 méteren belül, 

valamint a vízfolyások hullámterében (partvonal és az árvédelmi fővonal közötti sávban) új 

építmények elhelyezése. Tvt. 18. § (3) 

 Tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal 

ellentétesen megváltoztatni. Tvt. 31. §  

 Országos jelentőségű védett természeti terület: a (Duna-Ipoly) Nemzeti Park területén 

meglévő országos közutak és vasútvonalak üzemeltetési, fenntartási, valamint felújítási 

feladatait a természetvédelmi érdekekkel összhangban kell biztosítani. 34/1997. (XI. 20.) KTM 

rendelet 2. § (2) 

Natura 2000 

 A kerékpárút megvalósítása nem egyeztethető össze a természetvédelmi kezelői 

célkitűzésekkel. A kivitelezés során fellépő nagymértékű zavarás, és területfoglalás, 

valamint a tervezett kerékpárút üzemeltetése és karbantartása nagymértékű veszélyt 

jelent az érintett területen lévő védett- és jelölő fajokra és -élőhelyekre, ezért ellentétes az 

érintett Natura 2000 terület kijelölésének céljaival. A kerékpárút létesítésére táj- és 

természetvédelmi szempontból engedély nem adható. 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 

Nagyvízi meder, árvízvédelem 

 A parti sávban épületet, építményt csak kivételesen lehet elhelyezni. Feltétel: a vizek 

kártételei elleni védelemmel és védekezéssel, illetőleg a fenntartással járó szakfeladatok 

ellátását ne akadályozza. (parti sáv: a vizek partvonala mentén húzódó, meghatározott 

szélességű területsáv, amely az azokkal kapcsolatos szakfeladatok ellátását szolgálja) 21/2006. 

(I. 31.) Korm. rendelet 3. § (3), (4) 

 Nagyvízi mederben építmények, a helyi építési szabályzat, valamint a szabályozási terv, 

illetőleg nagyvízi mederkezelési terv szerint helyezhetők el. A vizek használatával 

közvetlenül összefüggő építmények, amelyek például a vízisportot, horgászatot szolgálják 

- ha a szabályzat vagy a tervek másképp nem rendelkeznek - csak abban az esetben 

valósíthatók meg, ha használatuk közösségi célokat szolgál. 21/2006. (I. 31.) Korm. 

rendelet 5. § (5) 

 A nagyvízi meder természeti területként kezelendő oly módon, hogy az árvíz és a jég 

levezetésének elsődlegessége biztosított legyen. 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 6. § (1) 

 A nagyvízi meder levezető sávjaiban az építményekre vonatkozóan az árvízvédelmi 

szempontok elsődlegességét biztosító követelmények érvényesülnek. 83/2014. (III. 14.) 

Korm. rendelet 6. § (2), 3. melléklet 

- Elsődleges levezető sáv:  
- Új épület, illetve terepszint fölé emelkedő építmény elhelyezése nem megengedett 
- Meglevő felújítása, átalakítása, bővítése nem megengedett 



- Másodlagos levezető sáv:  
- Pl. új közcélú nyomvonalas építmény vagy vízilétesítmény elhelyezése lehetséges, ha az 

építmény, vízilétesítmény az árvízlevezetési viszonyokat nem befolyásolja kedvezőtlenül 

- Meglevő felújítása, átalakítása, bővítése alapterület növelése nélkül, lábakra állítva 

megengedett 

 Nagyvízi mederben – nagyvízi mederkezelési terv hiányában – közcélú nyomvonalas 

építmény vagy vízilétesítmény akkor helyezhető el, ha az árvízlevezetési viszonyokat nem 

befolyásolja kedvezőtlenül 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 5. § (4) b) 

 Amennyiben az elsőrendű árvízvédelmi vonalon szilárd burkolatú út vagy kerékpárút 

létesül, az útalap szerkezete és a burkolat beleszámít a mértékadó árvízszint feletti 

magassági biztonságba. Az árvízvédelmi vonalon védekezési időszakban csak a 

védekezéssel összefüggő forgalom folyhat. A kerékpárút kialakítása, forgalma nem 

korlátozhatja a töltésen történő fenntartási és üzemeltetési feladatok ellátását. 30/2008. 

(XII. 31.) KvVM rendelet 36. § (1), (2) 

 A közúti közlekedés céljait nem szolgáló árvízvédelmi töltésen csak a kerékpárforgalom, 

illetve a fenntartással, árvízvédekezéssel és természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos 

közlekedés folyhat. 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 38. § (3) 

Országos Területrendezési Terv  

 A nagyvízi meder területének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

2003. évi XXVI. törvény 16. § 

 A magterület és az ökológiai folyosó övezetében a közlekedési infrastruktúra-hálózatok 

elemeinek nyomvonala az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes 

élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok 

működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. 2003. évi 

XXVI. törvény 17. § (4), 18. § (4) 

OTÉK 

 A vízgazdálkodási területen építményt elhelyezni csak a külön jogszabályokban foglaltak 

szerint lehet. 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 30. § (2) 

Örökségvédelem 

 Visegrád északi városkapuja (vízi bástya) műemléki védelem alatt áll A kulturális örökség 

védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

 A teljes Duna-part a Római Limes magyarországi szakasza miatt világörökség 

várományos terület A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 

 Régészeti területek védelme: A beruházás földmunkáit régészeti megfigyelés mellett kell 

elvégezni. Ennek során megállapításra kerülhet, hogy a földmunkákkal érintett területen 

megelőző feltárás elvégzése szükséges. 2001. évi LXIV. törvény 

Településrendezési eszközök 

 A tervezett beruházás a létesítés helye szerinti településrendezési eszközökkel 

összhangban van-e? Helyi önkormányzati rendelet 

Tulajdonviszonyok 

 A tervezett beruházás milyen tulajdonban lévő területeket érint? (állami, önkormányzati, 

magán) 
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