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SZAKMAI VÁLASZOK SZENTENDRE TELEPÜLÉSRENDETZÉSI ESZKÖZÖK 
KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSÉRE PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS KERETÉBEN 

BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEKRE 

Az észrevételben szereplő rövidítések jelentése: 

TRE: településrendezési eszközök 

TSZT: településszerkezeti terv 

SZÉSZ: Szentendre Építési Szabályzata 

SZT: Szabályozási terv, a SZÉSZ rajzi melléklete 

KÉ: környezeti értékelés 

BATrT: Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve 

Általános megjegyzés minden véleményező észrevételéhez: 

A Környezeti értékeléssel kapcsolatosan ki kell emelni: A környezeti értékelés a 
Településszerkezeti terv, Szentendre Építési Szabályzata és annak rajzi mellékletét képező 
Szabályozási terv, valamint ezek közös alátámasztó munkarészeinek környezeti értékelése. A 
településrendezési eszközök jogszabályban rögzített tartalmi követelményeiből fakadóan a 
hatályos településszerkezeti tervhez képest történő változások várható táj-, természetvédelmi 
és környezeti hatásait a tervnek az alátámasztó munkarészekben kellett bemutatnia, a 
területhasználatok során betartandó környezeti feltételeket leíró módon a TSZT leírása, 
szabályként a SZÉSZ és rajzi melléklete a SZT tartalmazza. A KÉ alapvetően azt értékeli, 
hogy a tervkészítés során érvényesültek-e a környezeti szempontok, valamint, hogy a terv 
megvalósulása (a területfelhasználás megvalósulása az előírt környezeti feltételek betartása) 
esetén segítik-e a magasabb szintű tervek és környezeti tárgyú stratégiák célkitűzéseinek 
megvalósulását, biztosítani tudják-e a környezetkárosodás megelőzését. 

A környezeti értékelés a legelején rögzíti, hogy a KÉ a hatályos TSZT-hez képest változó 
tervi elemek környezeti értékelésére terjed ki. Az is rögzítésre került, hogy a környezeti 
vizsgálat szempontjából hatályos TSZT-nek, „viszonyítási tervnek” a 143/2002. (VIII. 07.) KT 
sz. határozattal elfogadott, majd 2011-ben 546/2011. (XII. 8.) KT. sz. határozattal aktualizált 
Településszerkezeti terv területfelhasználásának II. üteme elhatározásait tekinti. A TSZT 
leírása is ezt tekinti „kiinduló alapnak”, minden számításnak is; területi mérleg, BAÉ számítás, 
ez a terv a kiinduló bázisa. 

DUKAI IGOR VÉLEMÉNYE 

• ad KÉ 1.6.  

A fejezet „felvezető” szövege kiemeli, hogy a felsorolásban nem teljeskörűen szerepelnek a 
felhasznált anyagok. A listába azok kerültek kiemelésre, amelyek célrendszerével 
összevetésre kerültek a TRE elhatározásai, valamint értékelési módszert tartalmaznak. Ezen 
elv alapján nem kerültek a listába a hatályos településrendezési tervek és azok megalapozását 
szolgáló tervek, tanulmányok, előzetes vizsgálati dokumentációk, környezeti 
hatástanulmányok. 

Szentendre Környezetvédelmi Programját itt az azért nem soroltuk fel, mert időtávja 2016-ban 
„lejárt”, de mindezek ellenére célkitűzéseivel szintén összevetésre került a terv. De ezzel 
kiegészítjük vele a felsorolást, mivel célrendszerével összevetésre került a terv.  

• ad KÉ 2.2.  

A 2.2. fejezetben azokat a változatokat kell ismertetni, amelyek az értékelt terv készítése 
során készültek, de a terv készítése során elvetésre került változatok. Meg kívánjuk 
jegyezni, hogy a Tófenékre készült TSZT módosításról szóló határozat rögzíti, hogy a TSZT 
II. üteme változatlanul hatályban marad. 
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• ad KÉ-1. táblázat rész 

Termőföld védelme: mind a TSZT területi mérlegéből, mind a területi terveknek való 
megfelelőség fejezetekből látszik, hogy a terv minimálisan jelöl ki beépítésre nem szánt 
területből új beépítésre szánt területet (0,7999 ha-t, ami BATrT-ben Szentendre közigazgatási 
területén települési térségbe sorolt terület nagyságának 0,052%-a). Nincs inkoherencia. A 
TSZT területi mérlege pontosan kimutatja, hogy a hatályos TSZT-hez képest miként alakul a 
tervben az egyes területfelhasználási egységek változása (TSZT leírás, valamint T-4, T-5 jelű 
tervlapok). 

Szentendre nyugati tehermentesítő/elkerülő út: az utat a BATrT Szerkezeti Terve térségi 
mellékútként tartalmazza. A településrendezési eszközök készítése során a területrendezési 
tervek úthálózatra vonatkozó elképzeléséit kötelező átvenni, az út hossza a 
településszerkezeti terven +/-5%-al térhet el a BATrT Szerkezeti tervén szereplő hossztól. 
Az egyeztetés alatt levő TSZT kis eltéréssel tartalmazza a hatályos TSZT-ben és BATrT-ben 
szereplő nyomvonalat. Eltérés az út cca. 1+000—3+000 km sz. közötti szakaszán van, az út 
kismértékben keletebbre halad, jobban közelítve meglévő utat, annak érdekében, hogy 
mezőgazdasági területet kevésbé vágjon „ketté”. Az útnak csak ez a szakasza tekinthető 
módosuló tervi elemnek az út többi szakasza nem, azok változtatás nélkül megtartott tervi 
elemek. A „korrigált nyomvonal szakasz” nem érint Natura 2000 területet. A KÉ-ben ez a 
nyomvonal korrekció tekintendő új tervi elemnek, a KÉ e korrekció környezeti hatásait értékeli.  

Természetközeli állapotok visszaállítása, élőhelyek állapotának megőrzése: a KÉ-1 táblázat 
II. pont (Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használat) alatti sorokban 
kifejtésre kerül, hogy a településrendezés mely eszközeivel mely területekre vonatkozóan 
tartalmaz előírásokat, javaslatokat.   

• ad államigazgatási szervek véleményének kiemelése 

A véleményező 3. pontjának táblázatában nem a településrendezési eszközre és a 
környezeti értékelésre adott véleményekből történő kiemelések szerepel, mint azt a cím 
állítja, hanem a településrendezési eszközök véleményezésének tájékoztatási 
szakaszában adott vélemények. Az előzetes véleménynyilvánítás során a véleményezők a 
szakterületük fejlesztési elképzeléseiről, valamint szakterületi elvárásaikról, a környezeti 
értékelés esetében a környezeti értékelés javasolt tartalmáról nyilatkoztak előzetesen, nem 
pedig a Véleményezési tervdokumentációtól. Az előzetes elvárások szemezgető kiválasztása 
azt sugallja, mintha az előzetesen megadott szempontokat a véleményezésre kiküldött TRE 
és KÉ nem vette volna figyelembe, a megadott szempontoknak nem felelne meg. 

A környezeti értékelést a környezetvédelméért felelős államigazgatási szervek külön 
véleményezték. A környezeti értékelés megállapításait elfogadták, kiegészítésre nem tettek 
javaslatot, kifogást emelő véleményező nem volt. A partnerségi eljárás keretében 
véleményező nem valósan állítja, hogy a PMKH Környezetvédelmi Főosztálya „A hatóság a 
környezeti vizsgálatot csak kiegészítéssel tartja elfogadhatónak”. Ezzel szemben a PMKH Érdi 
Járási Hivatala Környezetvédelmi és természetvédelmi Főosztálya Üi.sz.: PE-06/KTF/7744-
1/2017. véleményében az alábbi állítás szerepel: „A 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint a 
megkeresésben szereplő környezeti vizsgálat felépítését a Kormányhivatal rendben találta, 
tartalmával kapcsolatban kifogást nem emel.” Az előzetes véleménynyilvánítás során a PMKH 
Környezetvédelmi Főosztálya a javasolt, a terv sajátosságaihoz igazított környezeti értékelés 
tartalmára tett észrevételt, végül a tervezés során a Környezeti étékelés szigorúan követte 
2/2005. (I.11.) Korm. rendeletben szereplő tartalmi előírásokat. 

BÉKÉSI ZSOLT VÉLEMÉNYE 

• ad KÉ 1.6 ponthoz 

Lsd. „Általános megjegyzés minden véleményező észrevételéhez” 
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A környezeti értékelés a legelején rögzíti, hogy a KÉ a hatályos TSZT-hez képest változó 
elemek környezeti értékelésére terjed ki, a tervezett nyugati tehermentesítő/elkerülő út nem 
új tervi elem a TSZT-ben. A nyugati tehermentesítő/elkerülő út tekintetében új tervi 
elemnek az út cca. 1+000—3+000 km sz. közötti szakasza nyomvonalának korrekciója 
tekintendő. A várható hatások értékelésekor e nyomvonal korrekció hatásai kerültek 
értékelésre a hatályos TSZT-ben ezen a szakaszon szereplő nyomvonalszakasz hatásaihoz 
képest. 

A kiemelt felhasznált források között szerepeltetjük Szentendre Környezetvédelmi Programját 
is. A terv összevetése Szentendre Környezetvédelmi Programjával a 3.1.1. fejezetben 
megtörténik. 

• ad KÉ 2.2. fejezet 

E fejezetben a tervben vizsgált sok-sok tervváltozatok közül két témakör került kiemelésre: 

 a nyugati elkerülő/tehermentesítő út vizsgált, majd elvetésre került változatai, 

 a védett természeti területeken elhelyezkedő mezőgazdasági területek tervezése, 

A nyugati tehermentesítő/elkerülő út esetében az út azon nyomvonalszakaszai, amelyek 
Natura 2000 területeken haladnak át, nem kerültek változtatásra. Ezeken a szakaszokon a 
BATrT-ben szereplő nyomvonalon halad az út. A TSZT álláspontja szerint ezen szakaszokon 
csak akkor változtatható az út nyomvonala, ha a további, részletesebb tervezések során 
természetvédelmi szempontból kedvezőbb nyomvonal kerül kijelölésre. A nyugati 
tehermentesítő/elkerülő út Natura 2000 terület érintése nélkül nem valósítható meg, ezt mind 
a TRE, mind a KÉ rögzíti. A bírált 2. változat esetén véleményünk szerint a tehermentesítő út 
továbbvezetése a Szentlászlói útról a Sztaravodai útra nemhogy értelmetlen, de szükségszerű 
a bővülő Skanzen kiszolgálása és az izbégi lakóterületek megközelítésének rég várt javulása 
érdekében. 

„A nemzetközi vagy magyarországi természeti védettség alatt álló mezőgazdasági területek 
korlátozott funkciójú mezőgazdasági területbe kerültek” azt jelenti, hogy ezen területek a 
TSZT-ben külön területfelhasználásba kerültek. A hatályos TSZT-ben területfelhasználás 
szintjén nem kerültek megkülönböztetésre a mezőgazdasági területek: minden 
mezőgazdasági terület „mezőgazdasági terület” besorolásban szerepel. A korlátozott 
mezőgazdasági területbe javasolt területek lehatárolását lsd. T-1 jelű tervlapon, a TSZT 
szöveges leírása a 23—24 oldalakon tartalmazza a területfelhasználás tervezett jellemzőit és 
az elhelyezhető épületeket és rendeltetéseket. A SZÉSZ-ben szintén külön övezetbe, Mko jelű 
övezetbe kerültek e területek. E területeken építmények elhelyezése a védelmi célkitűzésekkel 
összhangban történhet. (Lsd. SZÉSZ XI. fejezet 69.—72. pontok). 

• ad KÉ 3. fejezet 

A nyugati tehermentesítő/elkerülő út korrekcióvak érintett szakasza gazdasági területek és 
mezőgazdasági területek térségében halad, a korrekció a jelenlegi TSZT-ben szereplő 
nyomvonalhoz képest „az emberi egészség környezeti feltételeit” nem módosítja.   

A nyugati tehermentesítő/elkerülő út korrekcióvak érintett szakasza Natura 2000 területen, 
védett élőhelyen a rendelkezésre álló információk szerint nem halad át. 

A várható környezeti hatásokat az ”Alátámasztó munkarész—Javaslatok” szöveges 
munkarész szakági fejezetei ismertetik. Az értékelés módszere az 1.6 fejezetben ismertetésre 
került. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és 
természetvédelmi Főosztály az alkalmazott metodika ellen kifogást nem emelt.  

• ad KÉ 3.2 fejezet 

A tervezési folyamat, és annak környezeti vizsgálata több éven át zajló folyamat volt. Több 
száz, eltérő súlyú tervezési kérdésben voltak döntési helyzetek. A döntések során a 
környezetvédelmi szakági tervezőket bevonták. Mivel a kompromisszumok tételes felsorolása 
nem KÉ tartami követelmény, ezért ezek kerültek teljeskörűen feljegyezésre. A KÉ tartalmi 
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követelmények a vizsgált változatok ismertetését várja el. Ez a fejezet kidolgozásra került, a 
környezeti szempontból legfontosabb vizsgált változatok ismertetésre kerültek. Legtöbb 
változat, legtöbb megoldási javaslat a nyugati elkerülő/tehermentesítő út nyomvonala, 
szerepköre tekintetében került kidolgozásra. Itt például kompromisszum volt, hogy a 
nyomvonal csak olyan területen változhat a hatályos TSZT-hez képest, ahol védett természeti 
értékeket, Natura 2000 területet a módosított nyomvonal nem érint. 

• ad KÉ 3.3. fejezet 

Erőforrás-takarékosság: Az észrevétel teljesen kihagyja azt a tényt, hogy a tehermentesítő út 
a város nyugati irányú megközelítését biztosítaná, így a 11. sz. főúton javulnának a 
körülmények (rövidebb utazási idők, kisebb üzemanyag-felhasználás, kisebb 
környezetterhelés a környező területeken). A város egyes részeiről valószínűleg ugyanolyan, 
vagy kicsit hosszabb úthosszon, de rövidebb idő alatt lehetne elérni a kivezető útszakaszokat. 
Félrevezető annak az ismételgetése, hogy a lakóterületekre terelné a tehermentesítő út a 
forgalmat, hiszen az egyoldali kiszolgálás (jelenleg 11. sz. főút) esetében is átmenő forgalom 
van bizonyos lakóterületeken, mivel ezeken keresztül éri el a forgalom jelenleg a város nyugati 
részét. 

A budakalászi HÉV-keresztezés mintaként emlegetése szinten nem helytálló, hiszen 
Budakalászon a HÉV nyomvonalát keresztező országos mellékutak (Szentendrei út és József 
Attila utca) jelentősen nagyobb (térségi) forgalmat bonyolítanak, mint ami a Tehermentesítő 
úton várható. 

Az észrevételben alkalmazott számításokból erősen hiányzik az úthálózati fejlesztések 
költség-haszon elemzéseinek jelentős eleme, a balesetek számának csökkenését figyelembe 
vevő költségelem (megtérülés).  

Amennyiben a 11. sz. főút tehermentesítése akármilyen okból (önkormányzati szándék 
elmaradása, lakossági ellenállás, stb.) ellehetetlenül, a város déli gazdasági területi nem 
fejlődhetnek tovább megfelelő megközelítés hiányában (ez szintén jelentős bevétel-kiesést 
okoz a városi költségvetésben, amely várhatóan kihat a város jövőjére) és a 11.sz. út forgalma 
tovább növekszik (természetes forgalomnövekmény). Nagyon fontos a személygépjárművek 
számának csökkentése a fenntartható közlekedési módok arányának növelésével, de rövid és 
középtávon (kb. 10 év) ez csupán maximum 15-20 %-os forgalomcsökkenést tud jelenteni. 
Ennél nagyobb kapacitásra a HÉV-vonal várhatóan nem fejleszthető és biztonságos 
kerékpáros infrastruktúra hiányában nem várható a kerékpáros forgalom növekedése. A 
balesetek számában a 11. sz. főúton –nagyobb beavatkozás hiányában- nem várható 
nagyarányú csökkenés, különösen a tervezett kerékpáros nyom „befogadása” után. 

• ad KÉ 3.4. fejezet 

Lsd. Általános megjegyzésben és az ad 2.2. fejezethez írtakat. 

• ad KÉ 3.5.1. fejezet 

Nem maradt ki. A felülvizsgálat nem tartalmaz olyan új tervi elemet, amely fragmantáló hatást 
okozna. A nyugati elkerülő/tehermentesítő út nyomvonalának kis mértékű módosítása új 
fragmentáló hatást a hatályos TSZT-ben szereplő nyomvonal hatásához képest nem 
eredményez. 

• ad KÉ 3.6.1. fejezet 

A környezeti értékelés során azt kell értékelni, hogy a terv (jelen esetben a TSZT és az SZT) 
elhatározásai, előírásai alapján a környezeti elvárások teljesülnek-e. A TSZT jóváhagyandó 
és alátámasztó munkarészei ismertetik a tervezett változások környezeti feltételeit és ezek 
betartása esetén várható környezeti hatásokat. 

Tervezett Szentendre belterületet tehermentesítő út nyomvonalának korrekciójának 
értékeléséhez fűzött észrevétel: Értékelésre nem az elkerülő/tehermentesítő út 
nyomvonalának hatása került értékelésre, mert az nem új tervi elem, hanem az út cca. 
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1+000—3+000 km sz. közötti szakasza nyomvonalának korrekciója. Ez a korrekció nem „vágja 
keresztül” a nyugat-kelet irányú vízfolyásokat, nem okoz új fragmentáló hatást, nem érint 
Natura 2000 területet, mivel e szakaszon szántóterületen halad keresztül a biodiverzitásban 
jelentős hatást nem okoz. 

• ad. KÉ 3.6.2. fejezet 

Fenntartjuk azon véleményünket, hogy a nyugati elkerülő/tehermentesítő út nyomvonalának 
cca. 1+000—3+000 km sz. közötti szakasza kis mértékű korrekciója nem eredményez új 
környezeti konfliktust, meglévő konfliktust nem erősít fel. 

Fenntartjuk azon véleményünket, hogy az új, ill. módosuló tervi elemek révén a nem helyi 
természeti erőforrások jelentős mértékű használata vagy a helyi természeti erőforrások 
túlnyomóan más területen való hasznosítása nem várható.  

• ad KÉ 3.7. fejezet 

A 3.7. fejezet megállapításait fenntartjuk. Értékelésre az új, ill. módosuló tervi elemek kerültek, 
a nyugati elkerülő/tehermentesítő utat meglévő, megmaradó tervi elemként került 
figyelembevételre. 


