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Tárgy:  Tájékoztató az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal Budakalászi szakaszán 

folyamatban lévő beruházásról 

 

 
 

Tisztelt Képviselő testület! 

 

He-Do Kft. fakivágás bejelentést nyújtott be az „EuroVelo 6 kerékpáros útvonal 

megvalósítása Budapest és Szentendre közötti kerékpárút szakasz Duna-parti ártéri 

kivitelezési munkáinak elvégzése” miatt. 

A fakivágási engedélyezési eljárásról szóló tájékoztatásunkat a Képviselő-testület 195/2019. 
(XI.28.) sz. Kt. határozattal tudomásul vette.  2019. december 4.-én tájékoztatást kaptunk, 
hogy a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság hozzájárult, hogy a vagyonkezelésében lévő 
területen történjen a fapótlás megvalósítása. A NIF Zrt. képviselője december 6-án írásban 
javaslatot tett arra vonatkozólag, hogy a törzsátmérőnek megfelelő fapótlás helyett 
erdőtelepítést végeznének, a Pilisi Parkerdő árvízvédelmi töltés előtti területén.  
Lakossági bejelentést követően 2019. december 12-én a városrendészet megállapította, 
hogy a Duna sétányon az Ebihal büfénél állami területen három fát kivágtak a Vízügy 
megbízásából.  Ezen fakivágások nincsenek összefüggésben a kerékpárút építéssel.  
2019. december 16-án az EUROVELO6 kerékpárút kivitelezési munkálataival összefüggő 
kérdések tisztázása érdekében személyes egyeztetést tartottunk (melynek témái: építés 
organizációja, bontott térkövek felhasználása, területen történő fakivágás).  
A benyújtott fakivágási kérelemben a déli szakasz nem szerepelt, ezért a tényállás tisztázása 
érdekében ismételt bejárás megtartását kértük. 
2019. december 18-án elektronikus levélben a kivitelező kérte a fakivágási engedélyezési 
eljárás szüneteltetését. 
2020. január 10-én a beruházó és a kivitelező képviselőjével ismét bejárást tartottunk a 
beruházással érintett területen.  
A bejáráson az alábbiak hangzottak el: 
  
„A bejáráson tájékoztattuk a jelen lévőket az Önkormányzat álláspontjáról, mely szerint a 

szakasz nyomvonalának helyszínrajzi kialakítását úgy kell módosítani, hogy ne kerüljön sor 

fakivágásra. Az előzetes bejárás alapján az Önkormányzat kifejezett kérése, hogy a 

tervekben szereplő BKA-É-5 szakasz 5,5 m koronaszélessége úgy kerüljön csökkentésre, hogy 

a Főtáv Sportegyesület Vízitelep kerítése melletti fasor megmaradjon, és az állami területen 

lévő véderdő igénybevétele úgy történjen - akár a szikkasztó árkok elhagyásával, vagy a 

nyomvonal módosításával -, hogy ne kerüljön fa kivágásra, illetve őshonos fa kivágására 

semmiképp ne kerüljön sor. 

 

A NIF Zrt. képviselője tájékoztatást adott, hogy a fasor megmarad, és utasítja a kivitelezőt és 

a tervezőt, hogy a keresztszelvényt úgy módosítsák, hogy a véderdő területén a lehető 

legkevesebb fa kerüljön kivágásra. Továbbá felhívta a figyelmet, hogy a véderdő terület a 



magyar állam tulajdona, és fakivágás esetén az eljáró hatóság az erdőtörvény alapján az Érdi 

Járási Hivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály. 

 

Az Önkormányzat álláspontja, hogy a nyomvonal a 4+320 - 4+400 szelvények között a 

meglévő nyomvonal kismértékű szélesítésével kerüljön módosításra, és ne az engedélyes 

tervekben szereplő módon, a véderdő területén, mert ebben az esetben jelentős mennyiségű 

fát kellene kivágni. A nyomvonal módosításával elérhető, hogy a BKA-É-3 nyomvonalon ne 

kerüljön sor fakivágásra. 

 

A NIF Zrt. vállalta, hogy a nyomvonal módosítás érdekében az illetékes hatóságok felé eljár.” 

 

2020. január 16-án kelt levelében a kivitelező HE-DO Kft. leírta, hogy a jegyzői hatáskörbe 

tartozó további területeken nem tervez fakivágást, és kérte az eljárás folytatását, az 

engedély kiadását. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a döntés meghozatalára. 
 

Határozati javaslat  

 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal 
budakalászi szakaszán történő fakivágásról és pótlásról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

Budakalász, 2020. január 20. 
 

dr. Göbl Richárd 
  polgármester 

 


