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ELŐTERJESZTÉS 

Tájékoztató az EuroVelo6 nemzetközi kerékpárút  
Szigetmonostort érintő szakaszáról 

 (Készült a Ügyrendi, Kommunikációs és Közlekedési Bizottság 2017. december 12-i, valamint 
 a Képviselő-testület 2017. december 14-i ülésére) 

 
Melléklet: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 

Zrt-nek (NIF Zrt.) küldött levél 

 
Tisztelt Ügyrendi, Kommunikációs és Közlekedési Bizottság!  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

2017. december 14-én délután a NIF Zrt. tárgyalójában az EuroVelo6 kerékpárút nyomvonalának 

bemutatása és tervegyeztetése kooperációja zajlott. A tervanyag a szerveren 

„2017/Munkaanyagok/Eurovelo” mappában tekinthető meg. A Kooperáción a tervezők 

bemutatták a teljes nyomvonalat Dömöstől-Szentendre déli belterületi határáig. A dömösi és 

szentendrei csatlakozási pontok előkészítése más projekt keretében már engedélyezési terv szinten 

van. A Szentendrei-sziget tekintetében kisoroszinál 3 hídhelyszín jöhet szóba, melyek közül a 2. és 

a 3. helyszín a legoptimálisabb. További tervezés és előkészítés dönti el a végleges változatot. A 

Szentendrei-szigeten a szigeti főút nyugati oldalán külön útként épülne meg a kerékpárút. Ezt a 

nyomvonalat az érintett települések támogatják. A hatóságok közül a Duna-Ipoly-Nemzeti Park 

természetvédelmi szempontból kifogást emelt a Tahitótfalu-Kisoroszi közötti szakasz 

vonatkozásában és ezen szakasz egy pontján a Közép-Duna- Völgyi Vízügyi Igazgatóság is további 

vizsgálatokat kér, de alapvetően a tervben (szerveren található) jelölt piros nyomvonal az elfogadott 

a vizsgálatok is erre a nyomvonalra irányulnak. 

Szigetmonostor területén az általunk megfogalmazott és mellékelt észrevételeket ott a helyszínen is 

elmondtam és a következő válaszokat adták. Szentendre továbbra is a déli hídhelyeket szeretné, de 

nem zárkózik el a határcsárdai helyszíntől sem, amennyiben a híd megépítésének ez a lehetősége 

marad. Vízbázis védelmi szempontból jelen jogszabályok és állapot szerint a határcsárdai egyetlen 

megvalósítható helyszín. Déli helyszínek esetében a 123/1997-es kormányrendelet megváltoztatása 

(ez jelen tudásunk szerint nem várható) vagy az érintett utak víztermelésből való kivétele, 

felszámolása és a vízbázis lehatárolás újra tervezése szükséges. ez utóbbi az ottani tájékoztatás 

szerint kutanként többszáz millió forint, eljárási időben pedig több évet vehet igénybe.  

Műszaki értelemben a hidak esetén azt a megoldást kell választani, amelyik a mederben nem kíván 

sok pillért és biztosítja a mértékadó árvízszint fölött legalább 7 méterre a hajózási utat. Hajózási 

szempontból a határcsárdai hídhely különösebb beavatkozást nem igényel, déli hídváltozatok 



esetén a hajózási út medrét további műszaki beavatkozásokkal kell biztosítani. A hidak parti oldalán 

a part élnél az űrszelvény miatt a jelenlegi terepszinthez képest 3-6 méter magason érkeznek. A 

levezetés innen történne. Ebből a szempontból a határcsárdai hídhely a legkedvezőtlenebb, mert a 

11-es út szintje a mértékadó árvíz szint alatt van, több mint egy méterrel. Itteni érkezés esetén a 11-

es út fejlesztésére is szükség lehet. Szintén ezen a helyszínen a kerékpáros gyalogos híd tervezett 

nyomvonala a hajóállomás mólója és a Határcsárda közötti úgy, hogy közben a kompközlekedés 

feltételei is biztosítottak maradnak. Déli helyszínek közül a legészakibb csak a tervező asztalon 

létezik, semmilyen módon nem támogatott, ennek további tervezésével nem foglalkoznak. A 

Pásztor rév közelében lévő hídhelyek esetén a pirossal jelölt az, amely a szentendrei oldalon 

mértékadó árvízszint fölötti terepszintre érkezne. Készült egy elvi rajz, amely nem szerepel a 

szerveren levő tervcsomagban a Pásztor rév közvetlen nyomvonalán, amely annak a feltételnek, 

hogy rendkívüli árvíz idején is használható legyen, nem felel meg. Hidakat összegezve szakhatósági 

és jogi szempontból határcsárdai a leginkább elfogadott a szentendrei oldalon nehezen biztosítható 

az árvíz szint feletti érkezése. Déli hídhelyek turisztikai szempontoknak és Szentendre város 

elvárásainak felelnek meg leginkább. A nyomvonalra vonatkozóan a Fő utca burkolat cseréje 

véleményem szerint abban az esetében támogatható, ha nem aszfalt, hanem kerékpározást jobban 

segítő, de hasonló textúrájú kiselemes kockakőre, nagykockakő formájú burkolatként történik meg.   

A sárga útvonalak a gát és a Pócsmegyert Szigetmonostorral összekötő mezőgazdasági út 

megvalósítása a szakhatóságok által és Pócsmegyer település által sem támogatott. A katolikus 

temető mögött jelzett útjavaslat a tervező véleménye szerint, egy új, kisajátított nyomvonal lehetne. 

Véleményem szerint a piros nyomvonal kivitelezése könnyebb. 

Kérem, a Bizottságot és Képviselő-testületet, hogy a tervek áttekintésére és megtárgyalására. 

 

 
Szigetmonostor, 2017. december 8.  
 Molnár Zsolt 
 polgármester  
 

 










