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SZENTENDRE VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA -2016-2017 

sor-
szá
m 

Véleményező 
Küldő hiv. 

száma 
Vélemény Szakmai vélemény 

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 

3. 

Pest Megyei Kormányhi-
vatal Építésügyi, Ható-
sági, Oktatási és Törvé-
nyességi Felügyeleti Fő-
osztály Építésügyi Osztály 

PE/AF/0009
3-2/2017 

A vizsgálati és alátámasztó munkarészekkel kapcsolatosan 
észrevétele nem merült fel. 
1. A jóváhagyandó munkarészekhez a TSZT határozat-
tervezetét kéri pótolni. 
2. A HÉSZ és SZT jóváhagyandó munkarészeivel kap-
csolatos megjegyzései:  
2.1 Kifogásolja a HÉSZ és az SZT megfelelőségét a jog-
szabályalkotás szabályainak, mivel a SZT-en a 2. mellék-
letben megjelölt terülteken is szabályozási elemek szere-
pelnek. 
2.2 Felhívja a figyelmet, hogy az új rendelet nem tartal-
mazhat előírásokat településképi követelmények tekinteté-
ben, az építészeti értékek helyi védelméről, a reklámhor-
dozók elhelyezésének lehetőségeiről. Kéri ennek megfele-
lően a rendelet tervezet felülvizsgálását. 
2.3  Tájékoztat a hatályos településképi követelmények-
ről szóló rendelkezések alkalmazhatóságának határidejé-
ről. 
2.4  A szabályzatban szereplő kialakult állapotok rögzíté-
sét (”…/K”) nem tartja szerencsés megoldásnak, mivel el-
térő megítélést tesz lehetővé. 
2.5 A HÉSZ 2-§ (1) bekezdését kéri törölni, mivel majd a 
záró szakmai vélemény fog nyilatkozni az OTÉK előírása-
itól való eltérés lehetőségéről. 
2.6  Felhívja a figyelmet, hogy azon jogszabályhelyek, 
melyek nem az építés helyi rendjével kapcsolatosak egyéb 
önkormányzat rendeletben lenne célszerű megfogalmazni 
azokat, mivel elfogadja azok szükséges voltát. 
2.7  Javasolja a dokumentumok szövegének az ellenőrzé-
sét, elírásainak javítását. 

 
 
ad.1 A határozat-tervezet pótlása megtörtént  
 
ad 2.1 a SZÉSZ leírásában a melléletekre való hivatkozás hi-
bás, vagyis csak egy területrészre nem vonatkozik a SZÉSZ, a 
Skanzen bővítési területére, mely a SZT-en megjelölésre is ke-
rült. A többi felsorolt eset a nem teljes körűen szabályozott 
eset. A SZÉSZ 1.§ (1) és (2) bekezdése javításra került 
ad 2.2. A SZÉSZ felülvizsgálata megtörtént, s az említett ren-
delkezések törlésre kerültek. 
ad. 2.3 nem igényel választ. 
ad. 2.4 Az alkalmazott övezetek azon esetek, melyek részletei-
ben történő szabályozásra későbbiekben kell sort keríteni. 
Ezek a nem teljes körűen szabályozott esetek, mert részlete-
sebb (nem települési szintű) vizsgálódással kaphatják meg a 
teljes körű szabályozásukat. Egyéb esetben a paramétertáblá-
zatban alkalmazott „K” jelű paraméterértékek értelmezést se-
gítő megadásának lehetősége átgondolásra kerül. 
ad. 2.5 A záró szakmai vélemény megkérésekor szakmai indok-
lással szerepelni fognak az eltérések esetei. Ezért a konkrét ese-
tek törlésre kerültek a SZÉSZ 2. § (1) bekezdéséből, s csak az 
eltérések létezésére hívja fel a figyelmet a rendelet. Kifejtését 
és kérelmét majd a záró szakmai vélemény megkérése fogja tar-
talmazni.  
ad. 2.6 A törlések megtörténtek. 
ad. 2.7 Megtörtént. 
ad.2.8 Ellenőrzése megtörtént. Fogalommagyarázat kiegészí-
tés készült. 
ad 2.9 Ellenőrzése megtörtént. 
ad 2.10 Felülvizsgálata, javítása megtörtént. 



2 

 

2.8  Javasolja a magasabb rendű jogszabályokban meg-
határozott fogalmak alkalmazását, továbbá nem ismert fo-
galmak bevezetése esetén azok meghatározását. 
2.9  Felhívja a figyelmet, hogy a mezőgazdasági haszon-
állat tartása ök.-i rendeletben nem korlátozható. 
2.10 Kéri felülvizsgálni a záró rendelkezésben szereplő 
hatályon kívül helyezendő rendeleteket. 

4. 

Pest Megyei Kormányhi-
vatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosz-
tály 

PE-
06/KTF/774
4-1/2017. 

Táj- és természetvédelmi szempontból kifogásolja a TSZT 
területfelhasználás változásait a következő módosítások 
esetében: 19-2, 36-2, 45-1, 46-(1-5), 64-3. Tájékoztat, 
hogy az Illés-forrás nem minősül országos jelentőségű vé-
dett természeti területnek. Aggályosnak tartja a nyugati el-
kerülő út nyomvonalvezetését és a Dera-pataktól délre el-
helyezkedő tervezett autós hidat. A tervezett kerékpáros 
híd feltűntetését csak abban az esetben tartja elfogadható-
nak, ha elkészül a Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 
és abban megállapítható, hogy nem jár kedvezőtlen hatás-
sal. 

Szentendre Város kezdeményezésére összehívott egyeztető 
tárgyaláson elhangzottaknak megfelelően – részletezve tárgya-
lási jegyzőkönyvben – további kifogással nem él. 

5. Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatósága 

1393/2/2017
. 

A tervezett Duna-híd, a kerékpáros hidak, a tehermentesítő 
út nyomvonala, Szarvas-hegy és Pismány városrész „felső” 
üdülőterületi részén tervezett utcaszabályozás, a 
Dömörkapu felé vezető út mentén és a Lajosforrás melletti 
területen valamint a 0605 és 0591/ hrsz-ú földrészleten ki-
jelölt rekreációs övezet, a 0188/74 hrsz-ú földrészleten ki-
jelölt településközponti vegyes övezet is érint kiemelt je-
lentőségű természetmegőrzési területet vagy az országos 
ökológiai hálózatot.  

Szentendre Város kezdeményezésére összehívott egyeztető 
tárgyaláson elhangzottaknak megfelelően – részletezve tárgya-
lási jegyzőkönyvben – további kifogással nem él. 
Tárgyalás után, az ott elhangzottaknak megfelelően adatszol-
gáltatást módosít. 

6. 

Fővárosi Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság Igaz-
gató-helyettesi Szervezet 
Katasztrófavédelmi Ható-
sági Osztály Területi Víz-
védelmi Hatóság 

FKI-
KHO:3167-
1/2017. 
 

 
Kifogást nem emel, de észrevételezi, hogy „a vízfolyások 
parti sávját célszerű vízgazdálkodási övezetbe sorolni. Víz-
gazdálkodási övezet nem lehet a jogszabályban meghatáro-
zott parti sávnál kisebb.” 

A parti sávok vízgazdálkodási övezetbe sorolását akadályozza 
az, hogy többnyire magántulajdonú telek részét képezi a parti 
sávként kijelölendő terület. A magántulajdonú telek ilyen irá-
nyú változtatása, mely csökkenti a telek beépíthető részét, épí-
tési jog csökkenéssel jár, amelynek ellentételezésére az ingat-
lantulajdonost kártalanítás illetné meg. Az önkormányzat erre 
gazdasági fedezettel nem rendelkezik, így a sáv vízgazdálko-
dási területbe sorolását az önkormányzat nem támogathatja. 7. 

Fővárosi Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság Igaz-
gató-helyettesi Szervezet 
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Katasztrófavédelmi Ható-
sági Osztály Területi Víz-
ügyi Hatóság 

8. Országos Vízügyi Főigaz-
gatóság 

 Véleményt nem adott  

9. Közép-Duna-völgyi Víz-
ügyi Igazgatóság  

01193-
0010/2017 

Alátámasztó munkarészben szöveg-kiegészítést kér. Leírja 
a tervezési területen kijelölt felszíni víztesteket, és hogy az 
itt tervezett beavatkozásoknak összhangban kell lennie az 
EU Víz Keretirány-tervben megfogalmazott célkitűzései-
vel. A viziközművek vonatkozásában vízrendezési, árvíz-
védelmi és vízrajzi szempontból tájékoztat és felhívja a fi-
gyelmet a vonatkozó rendeletekre. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy a Dera-patak és a 
Sztaravoda-patak torkolata előtti 400 m állami tulajdonban 
van, annak a rendelet alapján 6-6 m-es parti sávot kell kije-
lölni. 
Kéri jelölni az EOV 259630, 650112 helyen levő vízmérce 
állomást, amely az Országos vízrajzi törzshálózathoz tar-
tozó vízrajzi létesítmény, mint kiemelt fontosságú létesít-
ményt, amelynek megóvása kötelező. 

- Az Alátámasztó munkarészek Javaslatok 6.2. Felszíni és 
felszín alatti vizek védelme c. fejezetet az alábbiakkal kiegé-

szül: 

„A tervezési terület érinti a Duna-Szob-Budapest között 
(AOC756), Bükkös-patak alsó (AEP359), Bükkös-patak felső 
(AEP360) és a Dera-patak (AEP419) „Magyarország felül-
vizsgált 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről” szóló 
1155/2016 (III.31. Korm határozat által elfogadott vízgyűjtő-
gazdálkodási tervben (VGT) kijelölt felszíni víztesteket, ezért 
az itt tervezett beavatkozásoknak összhangban kell lenniük a 
VGT-ben szereplő, erre a víztestekre vonatkozó intézkedési 
tervekkel, melyek az Európai Únió Víz Keretirányelvében 
(2000/60/EK) megfogalmazott célkitűzések elérését teszik le-
hetővé.” 
- A Dera-patak mentén az előzményterveknek megfelelően a 

6-6 m-es parti sáv kijelölésre került a teljes szentendrei köz-
igazgatási területre eső szakaszára.  

- A Sztaravoda-patak torkolata előtti 400 m-es szakaszán a 
partisávot javítjuk 6-6 m-re. 

A vízmérce állomás helyét, mint az Országos vízrajzi törzshá-
lózathoz tartozó vízrajzi létesítményt pótlólag jelöljük a szak-
ági tervlapon. 

10. 
Pest Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság  

36300/725-
1/2017.ált. 

Tűz- és polgári védelmi szempontból kifogást nem emel.  
 

11. 
Budapest Főváros Kor-
mányhivatala Népegész-
ségügyi Főosztály  

BP/PNEF-
TKI/00824-
2/2017. 

A tervezettel kapcsolatban észrevételt nem tesz. A terület-
használati módosításokat elfogadja. 

 

12. 
Budapest Főváros Kor-
mányhivatala Közlekedési 
Főosztály 

BP/0801/31
4-1/2017. 

Észrevételt nem tesz, a TRE elfogadását támogatja. 
 

13. 
Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium (Közlekedés) 

 Véleményt nem adott  
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14. Nemzeti Közlekedési Ha-
tóság Légügyi Hivatala 

Előzetes szakaszban lemondott a véleményezési jogáról 

15. 

Pest Megyei Kormányhi-
vatal Érdi Járási Hivatala 
Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosz-
tály Közlekedési Osztály 

Előzetes szakaszban megállapítja, hogy véleményezési jogkörrel nem rendelkezik. Az egyeztetési eljárásban a Nemzeti Közlekedési Ha-
tóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala jogosult véleményt adni. 

16. 
Nemzeti Erőforrás Mi-
nisztérium  

 A világörökségi várományos területtel kapcsolatos véle-
mény nem érkezett. 

 

17. 
a) 

Pest Megyei Kormányhi-
vatal Érdi Járási Hivatala 
Építésügyi és Örökségvé-
delmi Osztály 

PE-
06/OR/605-
3/2017. 

A dokumentáció a követelményeknek megfelelően készült 
el kiemelkedő alapossággal. A dokumentációk elfogadását 
javasolja. 

- 

17. 
b) 

Lechner Tudásközpont 
Nonprofit Kft. 

 
Véleményt nem adott - 

18. 

Pest Megyei Kormányhi-
vatal Élelmiszerlánc-biz-
tonsági, Növény- és Talaj-
védelmi, Erdészeti Főosz-
tály Földügyi és Földmé-
rési Osztály 

PE-
06/TV/0029
0-2/2017.  
10.171/2017
10.171-
2/2017. 

Az övezeti átsorolással érintett termőföldterületek tekinteté-
ben kéri azok helyrajzi számait.  

A TSZT Területfelhasználás változásai (T-4 melléklet) hely-
rajzi számokkal megküldésre került, majd helyrajzi számok ki-
gyűjtésével a változások ismertetésre kerültek. Egyeztető tár-
gyalásra megjelenni nem tudott, újabb véleményében megerő-
sítette, hogy kifogásait fenntartja.  Kifogásolt esetekre adott 
szakmai indoklás mellékletben. 

19. 

Pest Megyei Kormányhi-
vatal Földművelésügyi és 
Erdőgazdálkodási Főosz-
tály 

Sem az előzetes szakaszban, se a véleményezési szakaszban nem adott 
véleményt. 

Egyeztető tárgyaláson a meghívás ellenére nem jelent meg. 

20. Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Hivatal 

1711/2096/2
017 

A 24/4 hrsz-ú ingatlan esetében kéri különleges beépítésre 
szánt honvédelmi területbe sorolni. Kéri a 0266, 
0276/4,0277 hrsz-ú területeket különleges beépítésre nem 
szánt honvédelmi terület vagy honvédelmi erdőterület 
területfelhasználási egységbe sorolását.  

24/4 hrsz.-ú ingatlan:  
- A terület a TSZT-en beépítésre szánt honvédelmi területbe 

(K-Ho) kerül, 
- a funkcióváltó területek közül kikerül, 
- a SZT-en nincs javítanivaló, mivel azon K-Ho/1 építési 

övezetben van 
0266 hrsz.-ú ingatlan:  
- A telek É-i része Ev-ből E-ho-ba kerül, megszűnik az Eho 

alatti út bekötés, s telek a további része a mind a TSZT-en, 
mind a SZT-en beépítésre nem szánt honvédelmi terület 
marad (Kk-ho/1), a jobb értelmezés érdekében a Szabályo-
zási terven a hrsz. felírás közelébe is kerül övezeti jel 

0276/4 és 0277 hrsz.-ú ingatlanok: 
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- a két ingatlan a TSZT-n honvédelmi erdőterület (Eho), a 
SZT-en Eho/1 övezetbe kerül. A két ingatlan zárványsze-
rűen közrezárja a magántulajdonban levő 0276/5 hrsz.-ú in-
gatlant, e terület védelmi erdőterületben, Ev/2 övezetben 
marad. 

a fentiek szerint a TSZT T-3, T-4 jelű tervlapja is módosításra 
kerül. 

21. 

Pest Megyei Rendőr-főka-
pitányság Szentendrei 
Rendőrkapitányság Közle-
kedésrendészeti Osztály 

 Előzetes szakaszban jelezte, hogy akkor kívánnak részt 
venni a véleményezésben, ha az határrendészeti szakterüle-
tet érint. 

Nem érint határrendészeti szakterületet. 

22. 

Pest Megyei Kormányhi-
vatal Műszaki Engedé-
lyeztetési és Fogyasztóvé-
delmi Főosztály Bányá-
szati Osztály 

PE/V423-
2/2017 

A bányafelügyelet tájékoztat a „Szentendre II.−kavics” bá-
nyatelek törléséről, és hogy a jogelődjük által jelzett fel-
színmozgás-veszélyes területek nincsenek feltűntetve a do-
kumentáció térképein. 

A kért felszínmozgás-veszélyes helyek is felkerülnek a tervla-
pokra, mint „csúszásveszélyes terület” (SZT tervlapon, vala-
mint a TSZT T-3 jelű tervlapon) 

23. 
Nemzeti Média- és Hír-
közlési Hatóság 

 Véleményt nem adott  

PARTNEREK 

24. Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. 

NIF-
17098/2017 

Tájékoztat a Szentendrét érintő projektekről. Kéri a 1108 j. 
út védőtávolságának kótázását is feltüntetni a tervlapokon. 
Közli, hogy két projekt kapcsán nem tud nyilatkozni mivel 
azok esetében jelenleg nem történik előkészítés: a Szent-
endre nyugati elkerülést biztosító út, valamint a Szigetmo-
nostori közúti híd. 

A rajzi kiegészítés a védőtávolságok jelölésével kapcsolatosan 
megtörtént. 

25. Közlekedésfejlesztési Ko-
ordinációs Központ  

 Véleményt nem adott  

26. 
Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. Pest Megyei Igazga-
tóság 

 1. Az országos közutak fejlesztésével kapcsolatban egyez-
tetni szükséges a NIF Zrt-vel és a tőlük származó infor-
mációkat be kell építeni a tervbe. 

2. Az alátámasztó munkarészben javítandók az alábbi utak 
kategóriái: 11. sz. főút, 1116., 11112, 11113, 11114 j. 
utak.  

3. A megépítendő csomópontok listájából kimaradt a 11. 
sz. főút – Egres utca csomópontjának jobbos direkt ki-
járati ága. 

4. Az alátámasztó munkarész 42. oldalát kéri aktualizálni 
a KKK megszűnése utáni állapotnak megfelelően. 

Ad1. A Településrendezési eszközök készítése során rendsze-
resen egyeztettünk a közlekedési szakterület képviselőivel, 
többek között a NIF ZRt.-vel is. Az átadott tervdokumentá-
ciók tartalmát beépítettük a szabályozási tervbe. 

Ad2. Az alátámasztó munkarészben módosítjuk a felsorolt or-
szágos közutak kategóriáit. 

Ad3. A csomóponti kijárati ág megépítésével kiegészítjük a lis-
tát. 
Ad4. Az alátámasztó munkarészt aktualizáljuk a 2017. májusi 

időpontnak megfelelően. 
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5. Továbbra is az OTÉK 42.§-ában és 4. mellékletében 
foglaltakat követelik meg, a 48-51. Oldalon szereplő 
várakozóhelyszám-csökkentést, illetve a közterületi el-
helyezést nem fogadják el és nem támogatják.  

6. Kéri megjelölni a tervezett fejlesztések, bővítések, léte-
sítmények pontos helyét, hogy az országos úthálózati 
érintettség egyértelműen kiszűrhető legyen. 

7. A tervezett tehermentesítő út mellett tervezett temető 
helyét javasolja úgy kijelölni, hogy a tehermentesítő út 
esetleges jövőbeli megvalósulása esetén is biztosítható 
legyen az út helyigénye.  

8. A település országos közúthálózati elemeit forgalmi 
vizsgálatnak kell alávetni, illetve távlati forgalmi előre-
becslést kell végezni a fejlesztéssel, bővítéssel érintett 
területeken. Vizsgálni kell az érintett közutak és csomó-
pontok kapacitástartalékait, kibővítésük szükségessé-
gét. 

9. A csomópontok és útcsatlakozások kialakításánál figye-
lembe kell venni az e-UT 03.01.11. sz. ÚME 3.8.1. 
pontjában foglaltakat.  

10. Az üdülőterületek lakóterületté minősítése következté-
ben várható forgalomnövekedés nagyságát vizsgálni 
kell. A forgalomkorlátozását, az úthálózat fejlesztését 
javasolja az átminősítés előtt. A T4 tervlapon ábrázolt 
átsorolásokat nem támogatja. 

11. Nem támogatja a 11. sz. főút mentén a védőtávolság 40-
40 m-re csökkentését a nagyobb zaj- és rezgésterhelés 
elkerülése érdekében. 

12. A SZÉSZ 12.§ (4) a) pontját kéri javítani a megadottak-
nak megfelelően. Továbbá jelzi, hogy az e-UT 
03.02.21(„Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló léte-
sítmények útcsatlakozása”) UME betartása kötelező.  

13. A 29.§(4) bekezdést pontosítani szükséges az OTÉK 
47.§ (10) bekezdése és a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvény 42.§ (3) bekezdése értelmében. 

14. A SZÉSZ 39. §-ában szereplő differenciált értékeket 
nem áll módjában elfogadni országos közutak érintett-
sége esetén. 

Ad5. Az OTÉK 42.§ (2) bekezdése értelmében („Az egyes tel-
kek és építmények rendeltetésszerű használatához a telken - 
a helyi építési szabályzatnak a terület településen belüli el-
helyezkedése, tömegközlekedési ellátottsága és forgalmi ter-
heltsége és az építmény rendeltetése alapján, a (10) bekez-
désben foglaltak figyelembe vételével meghozott eltérő ren-
delkezése hiányában - a 4. számú melléklet szerint meghatá-
rozott számú személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani.”) 
a HÉSZ rendelkezik a telken belül elhelyezendő gépjármű-
vek számáról. Az eltéréseket az érintett rendeltetési egysé-
gek, területhasználati övezetek és az egyes területek sajátos-
ságainak vizsgálata alapján, a forgalomvonzó hatások figye-
lembe vételével határoztuk meg. 

Ad6. A tervlapok tartalmazzák az új fejlesztések, létesítmények 
helyét. 
Ad7. A tehermentesítő fejlesztése két ütemben tervezett. A táv-

lati (2x2 forgalmi sávos kialakítás) a szabályozási tervben 
nem szerepel. 

Ad8. A közlekedési alátámasztó munkarész készítése során 
megvizsgáltuk az országos közúthálózat érintett elemeinek 
forgalmi terhelését és meghatároztuk kapacitástartalékukat. 
A legjelentősebb tervezett fejlesztésekre telepítési tanul-
mánytervek készültek, amelyek részletes tartalmazták az új 
építmények forgalomvonzó hatását és a szükséges közleke-
déshálózati fejlesztéseket. 

Ad9. A terv készítése során figyelembe vettük a vonatkozó Út-
ügyi Műszaki Előírásokat. A tervezett úthálózat esetén be-
tartottuk a szükséges csomóponti távolságokat. 

Ad 10. Az átminősítendő üdülőterületek már a jelenleg hatályos 
szerkezeti terv szerint is lakóterületek. Jelenlegi használatuk 
is túlnyomó többségében lakófunkció. A kiszolgáló útháló-
zat esetében a kötöttségek ellenére a szabályozási szélessé-
geket növeltük. 

Ad11. A 11. sz. főút mentén főleg gazdasági fejlesztések terve-
zettek. 
Ad12. A SZÉSZ megjelölt pontját módosítjuk. A terv készítése 

során figyelembe vettük a vonatkozó Útügyi Műszaki Elő-
írásokat. 



7 

 

15. A SZÉSZ Függelék 119-120. oldalán szereplő mintake-
resztszelvényeken kéri felülvizsgálni a nyílt árkok mé-
retét és az előírásoknak megfelelően ábrázolni. 

16. A legkisebb méretben való szabályozás helyett vizsgálni 
kell az egyirányusítás lehetőségét is. 

17. Országos közutat belterületbe vonni csak igen nyomós 
indok mellett szabad, ha a tervezett terület-felhasználás 
más lehetőséget nem biztosít és nincs alternatívája. 

18. A Skanzen környezetében és a 11. sz. főút Szentendrét 
érintő déli szakaszán nem egyértelmű a belterületbe vo-
nás jelölése, kéri pontosítani, hogy felismerhető legyen 
az országos úthálózati elemek érintettsége. Továbbá 
jelzi, hogy a megjelölt belterületbe vonást nem támo-
gatja. 

19. A Dózsa György út – Honvéd utca csomópont jelenleg 
nem alkalmas a fejlesztésre. Vizsgálni kell a környező 
csomópontokkal való összehangolás lehetőségét és a 
tervezett csomópont helyigényét. 

20. A Tegez utca esetében fontolóra kell venni zárt csapa-
dékvíz-elvezető rendszer kiépítésének lehetőségét. A 
tervezett állat- és növénykert miatt vizsgálni kell a meg-
lévő csomópontok fejlesztésének szükségességét. 

21. Kéri megjelölni, hogy a Vasúti Villasor városrészben 
megszűnő kiszolgáló út után, mely utakon történik az 
ingatlan megközelítése. 

22. Nem ért egyet a Véleményezési dokumentáció 14. olda-
lán szereplő közlekedési terület-beolvadással az orszá-
gos közutak esetén. 

23. Az SZT-4. Tervlapon feltüntetett kerékpárutakat forga-
lombiztonsági szempontból vizsgálni szükséges és el-
lenőrizni kell, hogy a meglévő létesítményekkel együtt 
összefüggő rendszert alkotnak-e. 

24. A 1112. j. út jelentős forgalma miatt a mellette jelölt ter-
vezett kerékpárút esetében önálló, elválasztott létesít-
ményt javasol. 

25. Az országos közutak melletti fásításra csak a közúti űr-
szelvényen kívül van lehetőség. Valamint „a közút ke-
zelőjének hozzájárulása szükséges a közút területének 

Ad13. A SZÉSZ megjelölt pontját módosítjuk. 
Ad14. A gépjárművek elhelyezésére vonatkozó differenciált 

értékeket a területek védelme érdekében (túlzott forgalom-
keltés elkerülése) állapítottuk meg. Az országos közutak 
esetében javasoljuk a parkolás megtiltását a közút mentén az 
érintett területeken. 

Ad15. Az országos úthálózati elemek esetében ábrázolt csapa-
dékvíz-elvezető nyílt árkok a szabványos méretekkel terve-
zettek a mintakereszt-szelvényeken. Amennyiben a föld-
munkák miatt az árkok méretét növelni szükséges, a szabá-
lyozási szélességek erre lehetőséget biztosítanak. 

Ad16. A javaslattal egyetértünk, vizsgáltuk is. A közúthálózat 
a város terepviszonyai miatt rendkívül kötött, nehezen mó-
dosítható, utcapárokat nehéz kijelölni. Egyes helyeken java-
soltuk az útszakaszok egyirányúsítását, további lehetősége-
ket keresünk a közlekedési alátámasztó munkarész véglege-
sítése előtt. 

Ad17. Országos közúti szakaszok belterületbe vonását csak 
rendkívüli helyzetekben javasoltuk. 

Ad18. A tervezett belterületi határvonalat pontosítjuk. 
Ad19. A szabályozási tervben a Dózsa György út - Rózsa utca 

csomópontjának bővítésére teszünk javaslatot, a Honvéd ut-
cai csomópontra nem. 

Ad20. A tervezett állatkert fejlesztéséhez Telepítési Tanul-
mányterv készült, amelynek közlekedési munkarésze rész-
letesen vizsgálja a megközelítési lehetőségeket, a keltett, 
várható forgalmakat és a szükséges közlekedésfejlesztési 
elemeket, a csomóponti fejlesztéseket is. 

Ad21. A tervezett fejlesztésekre Telepítési Tanulmányterv ké-
szült, részletes forgalmi és hálózati vizsgálattal. A megkö-
zelítő útvonalakat megerősítjük az alátámasztó munkarész-
ben. 

Ad22. Tudomásul vesszük. 
Ad23. A tervezett kerékpárutak és kerékpárforgalmi létesítmé-

nyek hálózati szinten tervezettek, szándékunk szerint össze-
függő rendszert alkotnak.  A lehetséges létesítménytípusok 
helyének meghatározásánál figyelembe vettük a vonatkozó 
Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakat. 
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határától számított két méter távolságon belül fa ülteté-
séhez, vagy kivágásához.” 

Ad24.A javaslattal teljesen egyetértünk, ennek helyét szabá-
lyoztuk. 

Ad25. Az előírásokat figyelembe vettük. 

27. Pest Megyei Önkormány-
zat 

514-2/2017. 

A megküldött dokumentáció a szükséges módosításokat 
igen alapos, részletes, igényesen elkészített munkával tá-
masztja alá. A jóváhagyását támogatja. A honvédelmi er-
dőket kéri védelmi erdőterületekbe sorolni. Kéri feltüntetni 
a város egyedi tájértékeit.  

A honvédelmi erdők a védelmi erdők, sajátos típusai. A HM 
HH-val történt egyeztetések eredményeképpen a TSZT-n is 
megkülönböztetésre kerültek. 

28. 
Budakalász Város Önkor-
mányzata 

719/2/2017 
 
719/3/2017 
 

A tervezett módosítások ellen nem emel kifogást. Második 
kiegészítő levelében: Nem tartja elfogadhatónak a Dobogó-
kői úttól délre tervezett kétsávos út nyomvonalának vezeté-
sét. Javasolja, hogy a tervezett elkerülő út ne körforgalom-
mal csatlakozzon az Ország út csomópontjába.  

A kifogásolt hálózati elemek nem Szentendre közigazgatás te-
rületére esnek. A terv városi területeken kívül eső tájékoztató 
jellegű nyomvonalait a területrendezési terveknek megfelelően 
jelöltük. A csomóponti kapacitások pontos számítása, a megfe-
lelő körforgalmi típus kiválasztása az aktuális (megvalósítás 
előtti) forgalmi igényeknek megfelelően, a megvalósítás előtti 
időszak feladata, az akkor készülő engedélyezési és kiviteli ter-
vekben 

29. 
Leányfalu Nagyközség 
Önkormányzata 

Sem az előzetes szakaszban, se a véleményezési szakaszban nem adott 
véleményt. 

- 

30. 
Pomáz Város Önkor-
mányzata 

 A tehermentesítő utat teljes hosszban, egészen a 11. sz. fő-
útig történő kiépítését tartja célszerűnek. Szakaszolását csak 
abban az esetben tudja elfogadni, ha az egyidejűleg a 11. sz. 
főút és a 1112. j. ök. út csomópontjának rendezésével, cso-
mópontjának átépítésével együtt jár. Egyebekben a tervet 
nem kifogásolja.  

A térség forgalma szempontjából nagyon előnyös lenne a Te-
hermentesítő út 11. sz. főút és a Dobogókői út (1112. j. út) kö-
zötti szakaszának megépítése. Ez az útszakasz Pomáz területére 
esik, így javasoljuk a város településrendezési eszközeiben való 
megjelenítését, területigényének kiszabályozását. A 11. sz. főút 
és a 1112. j. út csomópontjában a kapacitásnövelés eszközeit 
egy tanulmányterv részletesebb vizsgálata után lehet meghatá-
rozni. Megfigyeléseink szerint jelenlegi állapotában a kereszte-
ződésnek van még kapacitástartaléka a MOF (Mértékadó óra-
forgalom) figyelembe vételével.  

31. Pilisszentlászló Község 
Önkormányzata 

Sem az előzetes szakaszban, se a véleményezési szakaszban nem adott 
véleményt. 

- 

32. 
Szigetmonostor Község 
Önkormányzata 

 Véleményt nem adott - 

33. BHÉV Zrt. 

313/20-
2/2017 

Kérik a Szentendre végállomást érintő régészeti lelőhely fe-
lülvizsgálatát. A műemléki jelentőségű területek lehatárolá-
sát vitatja. Pannóniatelep megállóhelynél és Szentendre 
végállomásnál P+R parkolóhelyek és intermodális csomó-
pont tervezéséről további vizsgálatokat tart szükségesnek. 

A kért felülvizsgálati esetek nem a TRE kompetenciájába tar-
tozik, az adatszolgáltatásnak megfelelő információkat tartal-
mazza a TSZT, a SZÉSZ és az SZT. 
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Kérik a tehermentesítő út és a HÉV csomópontjában 
szintbeni vasúti átjáró helyett különszintű keresztezést al-
kalmazni.  

A HÉV és a tehermentesítő út tervezett csomópontja Pomáz 
közigazgatási területén belül lesz. Mivel a tehermentesítő út ki-
építése után országos mellékútként üzemel majd, a regionális 
HÉV-vonal keresztezését jelzőlámpás forgalomirányítással 
működő szintbeni keresztezésként tervezett. Külön-szintű ke-
resztezés kiépítése költségigénye miatt valószínűleg ellehetet-
lenítené a tehermentesítő út megvalósítását. A megoldást a 
Közlekedési Hatóság nem kifogásolta. 
Az útszakasz megvalósulása esetén a jelzőlámpa programját a 
HÉV-menetrend szerint szükséges kialakítani, hatékonysága a 
rendelkezésre álló ITS-eszközök alkalmazásával növelhető. 

34. DMRV Zrt. 

3988-
1/2017/SZO 

A Pap-szigeti vízbázis teljes belső védőterületét kéri átso-
rolni vízgazdálkodási területté rekreációs területből.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javasolja a vízbázisokra vonatkozó rendeletek bizonyos elő-
írásait beépíteni a SZÉSZ-be. 

Ahogy a jogerős határozat alapján a belső védőterület túlnyú-
lik a számára kijelölt teleknél, (és ez a tervlapon is így szere-
pel) akkor azt a vízmű-kút tulajdonosának ki kell sajátítani, 
mert belső védőidom kizárólag a vízmű-kút tulajdonosáé le-
het. Ezt már a határozat jogerőre emelkedésekor kellett volna 
a vízmű-kút tulajdonosának rendezni, figyelembe véve a kisa-
játítás kártalanítási következményeit is. A földhivatali nyil-
vántartásban a vízmű számára biztosított telek a 4486/2 hrsz.-
ú telek, amelynek a belső védőidomnak megfelelő módosítá-
sával kell a problémát megoldani, természetesen a konzekven-
ciáival együtt. A jelenlegi telek védelmi területet befoglaló 
módosításával (megnövelésével) együtt, a vízbázis védelme is 
megoldódik. 
A magasabb rendű rendeletekben előírtakat a helyi építési sza-
bályzatba előírni, azt megismételni nem lehet. 

35. ELMŰ Nyrt.  Véleményt nem adott  

36. FŐGÁZ Zrt. 
13-4-45/2017 Nem kívánnak véleményt nyilvánítani, valamint javaslatot 

tenni.  
 

37. TIGÁZ-DSO Zrt. 

 Tájékoztat, hogy ha útkorrekció miatt a gázelosztó vezeté-
ket ki kell váltani, vagy nyomvonalukat módosítani kell, az 
azzal kapcsolatos építési költségek az önkormányzatot ter-
helik.  
Közterület magáningatlanná történő átminősítés következ-
tében felmerülő építési, kiváltási költségek szintén az Ön-
kormányzatot terhelik.   

Közhálózat csak közterületen helyezhető el, így bármilyen köz-
terület módosítás, ha az gázvezetéket úgy érinti, hogy az ma-
gánterületre (ebbe tartozik a közforgalomnak megnyitott ma-
gánút is) kerülne, akkor annak a kiváltását a telekalakítás ren-
dezésével egyidejűleg meg kell oldani. 
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38. 
TIGÁZ Területi Üzemelte-
tési Egység 

Előzetes: 13-
4-6/2017 

Felhívja a figyelmet, hogy milyen önkormányzati költség-
terhek jelentkezhetnek, ha az úthálózatban változás törté-
nik. A további véleményezésben nem kíván részt venni. 

 

39. Volánbusz Zrt.  Véleményt nem adott  

 

Kapcsolódó dokumentum:  

Szentendre Polgármestere által összehívott 2017. 05.08.-ai egyeztető tárgyalás jegyzőkönyve. 

 

 


