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S Ü T T Ő  
településrendezési eszközök módosítása 

(az EuroVelo 6 kerékpárút valós nyomvonalának feltüntetésére, 

szabályozásának módosítására vonatkozóan) 

végső szakmai véleményezési dokumentáció előkészítése 
(partnerségi egyeztetéshez) 

(314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 36.§ c) pontja szerinti végső véleményezési szakasz) 

   

 

Süttő Község Önkormányzatának képviselő-testülete a jelenleg hatályos településrendezési tervét 

a 35/2011.(VI.21.) Kt. határozattal (településszerkezeti terv) és 12/2011.(VI.23.) sz. önkormányzati 

rendelettel (helyi építési szabályzat és szabályozási terv) hagyta jóvá. 

A szabályozási tervben szerepel egy Duna-parti kerékpárút elvi nyomvonala, ám - mivel a 

hatályos terv készítése idején az még csak távlati elképzelés volt - annak kiszabályozása nem történt 

meg, illetve nyomvonala is az akkori terveket/elképzeléseket tükrözte (Neszmélytől Süttő 

belterületéig csupán „kerékpáros nyomvonal”, kerékpársáv a 10. sz. főút mellett; utána, a vasúti 

keresztezést követően önálló kerékpárút a Bikol-patak mellett, az iskola, plébánia mögött, mely 

aztán a 10. sz. főút mellett - Rákóczi utca - folytatódott volna, Lábatlan irányába /lett volna egy 

leágazása a Liget tér - Kiserdő sétány nyomvonalán, a Duna-part felé/). 

Kiemelt állami beruházásként jelenleg folyamatban van a Duna-menti településeken áthaladó 

EuroVelo 6 kerékpárút tervezése, mely Süttő települést is érinti; hosszas egyeztetések után 

elkészültek a kerékpárút engedélyezési, kiviteli tervei (tervező: Speciálterv Kft.), majd az 

engedélyezést követően várhatóan hamarosan a kivitelezés is megkezdődik. 

Az engedélyezés egyik feltétele, hogy a kerékpárút - most már konkretizálódott, engedélyezési 

tervekkel alátámasztott - nyomvonala (mely nem teljesen egyezik a hatályos településrendezési 

tervben feltüntetett nyomvonallal) és annak szabályozása a településrendezési tervben is szerepeljen, 

feltüntetésre kerüljön. Ehhez a hatályos településrendezési terv adott részének (területsávjának) 

módosítása szükséges. 

Ettől függetlenül (ezzel párhuzamosan) Süttő Község Önkormányzata döntést hozott Süttő új 

településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, 

szabályozási terv és helyi építési szabályzat) elkészítéséről (a hatályos településrendezési eszközök 

teljes körű felülvizsgálatáról). 

Ezen - több éves időtartamú - munkálatok elvégzését megelőzően a jelen adott, kiemelt 

beruházás mihamarabbi megvalósíthatósága érdekében az Önkormányzat szükségesnek ítélte, 

hogy az ezzel kapcsolatos szabályozás-módosítás ennél hamarabb, a jogszabályi lehetőségek 

(314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet átmeneti rendelkezései) kihasználásával elkészüljön, ezért 

megbízta a PLANNER-T Kft. Tervezőirodát (a „KÖZLEKEDÉS” Tervező Iroda Kft. 

költségviselésével) ezen - az EuroVelo 6 kerékpárút valós nyomvonalának feltüntetésére, 

szabályozására vonatkozó - szabályozási terv- és HÉSZ-módosítás (valamint: településszerkezeti 

terv-módosítás) elkészítésével. 

Mint korábban említettük, a hatályos szabályozási tervben (és a településszerkezeti tervlapon) 

szerepel egy - részben - Duna-parti kerékpárút elvi nyomvonala, ám - mivel a hatályos terv készítése 

idején az még csak távlati elképzelés volt - annak kiszabályozása nem történt meg (lásd az alább 

mellékelt tervlap-részleteket). 
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Süttő Község 35/2011. (VI.21.) Kt. határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervének részlete 

 

Süttő Község 12/2011. (VI.21.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott szabályozási 

tervének részlete 

Az elkészült engedélyezési tervek szerint a kerékpárút tervezett nyomvonala az alábbi: 
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A módosítás előzetesen az alábbi változtatásokat igényli: 

− A kerékpárút nyomvonala a neszmélyi közigazgatási határtól a Süttő belterülete előtti vasúti 

keresztezésig a 10.sz. főút Duna felőli oldalán halad, jogi szempontból több helyen a Duna-

medret érintve, illetve Natura2000 és az országos ökológiai hálózat területeinek érintésével; 

ezzel kapcsolatban a tervezők (Speciálterv Kft.) többszörös egyeztetést folytattak az illetékes 

vízügyi hatósággal, illetve a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságával, és végül a jelen terv-

módosítás alapját képező engedélyezési és kiviteli terv szerinti megoldást az érintettek 

elfogadták. Az érintett szakaszon az egymás mellett húzódó vasút és a 10.sz.út - mint meglévő 

műszaki adottság - miatt a kerékpárút kialakítása, megépítése csak speciális műszaki 

megoldással (konzolos kialakítás) lehetséges és tervezett. A tervezett kerékpárút területét a 

módosuló településrendezési eszközökben „közlekedési területként” szükséges feltüntetni. 

− A 2+542 km szelvény környezetében a kerékpárút keresztezi a 4. számú Esztergom-

Almásfüzitő vasútvonalat, majd halad tovább annak bal oldalán, egészen a Templom térig, 

MÁV és magán területek határán. Az érintett szakaszon kertek végén, zöldterületen halad, 

keresztezve a Bikol-patakot, egészen a 2+800 km. szelvényig. A csónak-lejáró 

meredekségéből adódóan a kerékpárosokat nem közvetlenül csatlakoztatjuk arra, hanem vele 

párhuzamosan ráfordítva vezetjük a Templom tér irányába, a kettő között támfalat 

alkalmazva, de ezzel együtt biztosítva a csónak-lejáró változatlan használatát. 

− Ezt követően a csónak-lejáró és meglévő utcák nyomvonalának felhasználásával kerül 

továbbvezetésre a nyomvonal. A Templom tér állapota kielégítő, forgalomtechnikai 

beavatkozáson kívül más nem szükséges, viszont azt követően, a Dózsa György utca 

burkolatának állapota nem kedvező, illetve szélesítés is szükséges. Továbbá a Dózsa György 

utca végén található ingatlan kisajátításra, elbontásra kerül. 

− A Dózsa György és a Kisvasút utca találkozásának környezetében egy mini körforgalom kerül 

kialakításra, melynek a meglévő, leromlott állapotú aszfalt felület helyet tud biztosítani, 

azonban itt ingatlanhatárok módosítására van szükség, mivel a meglévő állapot is rendezetlen, 

illetve magán-területeket is érintünk. 

− A 3+400 km szelvényt követően az Erdészet és a Kőfaragó Üzem közötti szűk területen halad 

tovább a nyomvonal a vasút irányába, majd fordul mellé és halad párhuzamosan azzal a 

4+200 km szelvényig. Az Erdészet területe kb. 1-1,5 m-rel alacsonyabban van, mint az 

említett szűk terület, így támfal kiépítése szükséges a tervezett útpálya bal oldalán. 

− A szűkített keresztmetszetet követően, meglévő, különböző burkolatú utcák találhatók, 

melyek állapota nem megfelelő kerékpárosok vezetésére, így ezeken a területeken új útpálya 

építése szükséges a meglévő állapot figyelembe vételével. 

− A 4+200 km szelvény után meglévő földúton halad a nyomvonal középfeszültségű oszlopok 

környezetében, lekövetve a meglévő földút ingatlanhatárát, egészen a 4+700 km szelvény 

környezetéig, Süttő és Lábatlan közigazgatási határáig. 

 

 

A következőkben mellékeljük az EuroVelo 6 kerékpárút Süttő közigazgatási területét érintő 

engedélyezési tervéből (tervező: Speciálterv Kft.) az útépítési helyszínrajzokat (eredeti 

méretarányban a Polgármesteri Hivatalban a teljes tervdokumentáció megtekinthető). 
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(Duna-parti szakasz, Neszmély határától) 

 

 

(Duna-parti szakasz, Neszmély határától) 

 

 

(Duna-parti szakasz, Neszmély-Süttő között) 

 

 

(Duna-parti szakasz, Neszmély-Süttő között) 

 

(Duna-parti szakasz, Neszmély-Süttő között) 

 

 



 7 

 

 

(Belterületi szakasz, vasúti kereszteződés, Dózsa György utca) 

 

(Dózsa György utca folytatás) 

 

(Keleti településrész) 

 

(Duna-part – Lábatlan határában) 
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Mivel kiemelt állami beruházásról van szó, ezért a terv-módosítás (a kerékpárút valós 

nyomvonalának beillesztése, szabályozása a hatályos településrendezési tervbe) egyeztetése a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) 

Korm. rendelet szerinti tárgyalásos eljárás keretén belül történik. 

A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet átmeneti rendelkezéseiben (45.§ (2) a) pontja) foglaltak 

szerint ezen módosítás még az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi 

követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával készül. 

A tervezési feladat ennek megfelelően: az adott módosításról szóló végső szakmai véleményezési 

dokumentáció elkészítése (314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet 40.§ szerinti végső véleményezési 

szakasz), dokumentálása; valamint tervezői közreműködés a terv-módosítás egyeztetési eljárásában, 

majd a terv-módosítás képviselő-testületi jóváhagyását követően végleges tervdokumentáció 

összeállítása, sokszorosítása. 

A módosítást az Étv. időközben történt módosításaiban foglaltaknak, valamint az OTrT 2013-ban 

elfogadott módosításának megfelelően kell elkészíteni; a módosítandó besorolású területsáv 

vonatkozásában el kell készíteni a hatályos terv jóváhagyása óta hatályba lépett új jogszabályoknak 

megfelelő alátámasztó munkarészeket (így pl. a magasabb szintű tervekkel való összhangjának 

igazolását), külön alátámasztó munkarészként. A 2/2005./I.11./ sz. Kormányrendelet szerinti 

környezeti vizsgálat készítését a tervezett módosítás ugyan indokolja, ám ezzel kapcsolatban az 

Önkormányzat úgy döntött, hogy mivel elkezdődött a Süttő teljes közigazgatási területére kiterjedő 

új településrendezési eszközök kidolgozása, a környezeti vizsgálat készítését a jelen területrész 

vonatkozásában is majd annak keretében látja szükségesnek. 


