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1. Melléklet   
Összefoglaló Szentendre Város III. Környezetvédelmi programja 

 
Szentendre Varos Önkormányzatának képviselő-testülete 2010-ben fogadta el a település II. Környezetvédelmi Programját. A 
II. Program elfogadása óta eltelt idő alatt számos olyan változás történt mely szükségessé tette a dokumentum felülvizsgálatát 
(új jogszabályok, EU-s pályázati kiírások, térség- és településfejlesztési változások, új települési környezeti adatok).  
Szentendre Varos III. Környezetvédelmi Programjának célja, hogy meghatározza azokat a lehetőségeket, eszközöket es 
szükséges intézkedéseket, melyek segítségével a környezetminőség állapota javítható. A program kiemelt területei: vízvédelem, 
levegővédelem, természetvédelem, hulladékgazdálkodás, települési és épített környezet védelme, környezeti szemléletmód 
változása 
A felülvizsgálat fontosabb eredményei – az Önkormányzat környezetvédelmi teljesítményértékelése:  
Szentendre Varos Önkormányzata a II. Programban előirt feladatok 71 %-át részben vagy egészében végrehajtotta, illetve 
számos feladat megvalósítás alatt áll. Ez nagyon jó aranynak minősül!  
Legfőbb elvégzett feladatok:  
- Belvárosi gátszakasz átépítése, megújítása (mobil árvízvédelmi fal létesítése) 
- KÉKI I. és II. lerakók rekultivációja 
- Kerti komposztálók kialakításának ösztönzése (Komposztálási program) 
- A környezetvédelmi, környezet-egészségügyi, környezeti nevelési és szemléletformálási hírek, információk eljuttatása az 

írott és elektronikus sajtóba, a médiába (környezetvédelmi programok, városszépítés) 
- Allergén növények (parlagfű stb.) folyamatos kaszálása 
- A városkép rehabilitációja – utcák és közterületek megújítása  
- Lakossági tudatformáló növénytelepítés (pl.: Virágoskert verseny, iskolai akciók - közterületi ültetések) 
- Térségi, helyi kulturális programok, rendezvények, kiállítások, helytörténeti kutatások szervezése, támogatása az épített 

környezettel kapcsolatosan 
- Közintézmények energiahatékonyságának elősegítése (pl. a fűtés szabályozása, nyílászárók, falak szigetelése, automatikus 

folyosó világítás beszerelése) 
- Óvodások és iskolások környezeti szemléletének kialakítása, a környezet- és természetvédelem, a környezet-egészségügy 

integrálása a tantárgyakba (pl.: Föld napja rendezvény, Bükkös pataktakarítási akció) 
Környezetvédelmi célok, célkitűzések - A Program kiemelt vertikális céljai, illetve 2016-ig teljesítendő célállapotai  A levegőminőség javítása 

o a zöldhulladék égetés által okozott levegőterhelés csökkentése: a komposztalt zöldhulladék aranya érje el a 
35 %-ot 

o  a napi közúti ingázok számának növekedése megáll, az elektromos árammal működő HÉV-et többen veszik 
igénybe.  Ökológiai szemleletű, fenntartható vízgazdálkodás elősegítése, a felszíni es a felszín alatti vizek terhelésének 

csökkentese o a felszíni vizek fizikai es kémiai minősége ne legyen rosszabb III. osztályúnál (az MSZ 12749:1993 szabvány 
alapján) o  a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítettsége 100%-os, a rákötött ingatlanok aranya 85%-os legyen  A természeti területek állapotának javítása o az összes helyi védelemre érdemes természeti terület es természeti emlék kapjon védettséget, o  a természet közeli területek arányának növelése (1 degradált élőhely rehabilitációja, 1 patak revitalizációja),  A táj megóvása, táj rehabilitáció o a tájidegen erdők/erdőrészek 5%-anak felváltása őshonos fafajokkal, 

A településszerkezet környezeti szempontú alakiasa, megújítása:  A belterületi zöldfelület arányának növelése: 1 közpark létrehozása  A települési zöldterületek minőségének javítása: a meglevő zöldterületek rendszeres gondozása, kezelése  A hagyományos építészeti stílusok es utcaképek megőrzése, védelme: az összes védelemre érdemes épület kerüljön 
műemléki vedelem alá  A hulladékok, illetve a lerakásra kerülő hulladékok mennyiségének csökkentese, komplex hulladékgazdálkodási 
rendszer kialakításával a szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztésével o az egy főre jutó hulladék mennyisége ne emelkedjen, illetve ne haladja meg az 1 kg/fő/nap értéket, o a szelektív gyűjtés infrastruktúrájának biztosiasa a lakosság 80%-a számára o a szelektíven gyűjtött hulladékok (papír, üveg, fém es műanyag) aranya érje el a 35%-ot  A közlekedés környezeti terhelésének (zaj, rezgés, levegőszennyezés) csökkentése, a környezetbarát közlekedés 
részarányának növelése o az összes első es másodrendű főút rendelkezzen kerékpárúttal, 
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o a fő közlekedési utak mellett fa-, es cserjesorok telepítése, 
 Az energiafelhasználás csökkentése es az energiahatékonyság növelése: az önkormányzati intézmények hőszigetelése, 

nyílászárók cseréje 
 A fosszilis energiaforrások használatának csökkentese, a megújult energia hordozok használatának elindítása: 6 %-ra 

kell emelni az alternatív energiaforrások részarányát 
Legfőbb feladatok összefoglalása:  
 

Feladatot kiváltó ok Cél Feladat 
A közlekedési eredetű 
levegőszennyezés számottevő 

A karos hatások mérséklése Mezővédő erdősávok, út menti fasorok, 
kialakítása, karbantartása (Célérték: 2 km 
hosszan) 

A sárfelhordás miatt, a száraz 
időszakban jelentős mértékű a 
porterhelés 

A porterhelés csökkentése A burkolattal ellátott es a földutak 
találkozásánál sárrázók kialakítása es/vagy 
tájékoztatás, hogy nedves időben a 
földutakat ne használjak 

Mérsékelni kell a gazdasági 
területek környezetre gyakorolt 
hatását 

A települési környezet 
állapotának javítása 

Gazdasági területek körül fákból, 
cserjékből „zöld gyűrű” kialakítása 

A lakosság nem ismeri a 
légszennyezettség merteket. A 
szentendrei merőállomások 
adatai rendelkezésre állnak 
(Országos Légszennyezettség 
Mérőhálózat) 

A légszennyezettséggel 
kapcsolatos nyilvános környezeti 
adatok közzététele 

A lakosság tájékoztatása a varos honlapján 
es a Zöld Hírlevélben a jelentősebb ipari 
kibocsátókról, a levegőszennyezettségről 
es közegészségügyi hatásairól. 

Az emésztőgödrök a vizeket es 
a talajt terhelik 

Közműpótló műtárgyak 
szennyezésének lehetőség szerinti 
megszűntetése 

A szennyvíz-csatornahálózat bővítése 

Felesleges vízpazarlás és 
többletkiadás 

A pazarlások megakadályozása, 
költségmegtakarítás 

A takarékos vízhasználat megteremtése 
közintézményekben (mosdók, WC-k: 
automatikusan záródó armatúrák stb.) A 
módszerek bemutatása, elterjesztése a 
lakosság es a vállalkozások körében 

Természeti értékek pusztulása, 
gyomosodás 

A természet közeli állapotok 
visszaállítása 

Védett es nem védett gyepek 
rehabilitációja (Célérték: 1-1 gyep) 

A természeti értékek 
fenntartásához szakszerű 
kezelés szükséges 

Az élőhelyek állapotának 
megőrzése, javítása 

A helyi szinten védetté nyilvánított 
természeti területek monitorozása 
(botanikai vizsgálatok stb.) es kezelése 
(gyomirtó- es tisztító-kaszálások stb.) 

Vannak védett es védelemre 
érdemes természeti emlékek a 
településen 

Egyedi értékek megőrzése Természeti emlékek, például egyedi 
növények (magányos vagy idős fák) 
feltérképezése, védetté nyilvánítása, 
kitáblázása 

Átfogó elképzelés szükséges a 
zöldterületekre 

A város zöldterület gazdálkodási 
irányvonalainak kijelölése, 
tervszerű fejlesztés megteremtése 

Ökológiai szemleletű Zöldfelület-
fejlesztési Terv elkészítése 

A közterületi zöldfelületek 
aránya alacsony. Lakossági 
igény 

A zöldterületek növelése oly 
módon, hogy a lakosok 
magukénak érezzek azt, 
vigyázzanak rá Példa álliasa a 
polgárok elé, ösztönzés a zöld 
környezet létrehozására 
Zöldfelület állapotjavítás, 
megőrzés 

Lakossági tudatformáló növénytelepítés 
(„Virágos Szentendréért” mozgalom) 
folytatása Közparkok helyreállítása, 
karbantartása 

Egyes utcákban hiányoznak 
vagy ápolatlanok a fasorok 

A településkép javítása, minőségi 
élettér kialakítása 

Utcák, terek fásítása, fasorok, sövények 
telepítése (70%-ban ős- es honos fafajok, 
cserjék mellékutcákba) a lakosság 
bevonásával (Célérték: 2 km hosszan)  
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A 346/2008 (XII. 30.) korm. r. 
új előírásokat tartalmaz. A 
Program javaslatot tesz a 
telepítendő őshonos fa es cserje 
fajokra, melyet javasolt 
beépíteni 

Összhang megteremtése a felsőbb 
jogszabállyal 

A zöldfelületek használatáról es 
védelméről szóló 34/2005 (X. 18.) számú 
helyi rendelet további aktualizálása, 
átdolgozása 

Csak egyes önkormányzati 
intézményekben működik 
szelektív hulladékgyűjtés 

Környezettudatos 
hulladékgazdálkodási terjesztése. 
Példamutatás a lakosságnak, 
gazdálkodó szervezeteknek 

Nulla Hulladék Program es szelektív 
hulladékgyűjtés folytatása, kiterjesztése az 
önkormányzati intézményekben, különös 
tekintettel az oktatási intézményekre 

Igény van a veszélyes hulladék 
külön gyűjtésére (a lakosság 
nem tudja hova tenni) 

Veszélyes hulladék ne kerüljön a 
kommunális hulladékba 

Lakossági veszélyes hulladék-gyűjtési 
akció 

Sok helyen hiányoznak a járdák, 
mely növeli az autós 
közlekedést es balesetveszélyt is 
hordoz magában 

Balesetveszély csökkentese Járdaépítési Program folytatása 

Energiapazarlás Kisebb energiafogyasztás, 
költségmegtakarítás 

Közintézmények energiahatékonyságának 
elősegítése (pl. a fűtés szabályozása, 
nyílászárók, falak szigetelése, automatikus 
folyosó világítás beszerelése), a 
megkezdett program folytatása 

Az állampolgároknak joguk van 
a környezeti Az 
információhiány az oka sok 
esetben a 
környezetszennyezésnek es a 
természeti értékek pusztításának 

A lakosság tájékoztatása, 
megbízható környezeti adatok 
közzététele 

Nyilvános Környezeti Információs 
Rendszer kialakítása a varos honlapján 

Nem megfelelő környezeti 
szemléletmód 

Szemléletformálás, tájékoztatás Környezetvédelemmel kapcsolatos 
programok, kiadványok rendezvények, 
kiállítások, kutatások szervezése, 
támogatása 

 A környezetvédelem ügyének a lakosság és a helyi vállalkozások körében népszerűvé kell válnia, hogy a meghirdetett 
programokat a szélesebb rétegekkel el lehessen fogadtatni és megismerhessek a környezetgazdálkodás helyi problémáit, a 
fontos feladatokat és célokat. Az önkormányzat környezetvédelmi példamutatásával várható el a lakosságtól es a 
vállalkozóktól a környezetvédelem érdekében történő cselekvés. 



 
4

2. Melléklet  
 
A környezetvédelmi programmal kapcsolatban, az időközben beérkezett vélemények alapján Szentendre Városa az alábbi 
észrevételeket fogalmazza meg: 
 
A programban szereplő téli sózás problémájával kapcsolatban a város rendelkezik téli útüzemeltetési szabályzattal, mely a téli 
síkosság mentesítés szabályait tartalmazza. A téli időszakban a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. végzi a közutak és járdák 
szórását, mely sóval, zúzalékkal és homokkal történik, teljesen tiszta vagy kevert arányban. Első sorban a környezetbarát 
anyagokat részesítik előnyben, azonban vannak olyan esetek (meredek útszakasz valamint erős jegesedés) amikor a só 
használata elkerülhetetlen.  
A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében a fás szárú növények Belterületi 
közterületen - a közúti forgalom számára igénybe vett terület (úttest) kivételével - a síkosság-mentesítésre olyan anyag 
használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti. 
A fentiek értelmében a programban megfogalmazott sózással kapcsolatos részek módosítását javasoljuk.  
 
A 2012. évi CLXXXV: törvény a hulladékról előírásaiban meghatározott megelőzési, hasznosítási és ártalmatlanítási 
célkitűzések megvalósíthatóságának biztosítása érdekében a közszolgáltató, valamint a hulladék kezelését végző gazdálkodó 
szervezet legalább 3 évente közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet készít.  
A közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Szentendrén 2013. májusában elkészítette az Enviworld Környezetvédelmi 
Mérnökszolgáltató Kft a 2013-2016 közötti időszakra, így ez a feladat teljesítettnek minősül, így ezen részek javítása 
szükséges a programban. 
A tervet az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség 2013. júliusában jóváhagyta és elfogadta. 
 
A helyi védettségi területekkel kapcsolatban a programban leírtak megvalósításához szükség lenne egy a helyi védett 
területeket magába foglaló átlátható térképre.  
 
14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 
földrészletekről tartalmazza a tervezési terület által érintett helyrajzi számok listáját: 02/5, 02/6, 02/7, 02/8, 02/9, 02/10, 02/12, 
02/13, 02/14, 02/15, 02/16 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 47/2000. 
(IX.15.) Önk. sz. rendelete alapján:  

TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 
I.    TERÜLETI VÉDELEM 
1.  Dera-patak völgye, medre 

Hrsz: 6, 9, 8901;  
2.  Bükkös-patak völgye, medre 

 Hrsz.: 988/3, 1785, 1786, 2506, 2558, 2559, 2962, 2967/1, 2961/1/2; 1553-szélén fák, 1378, 1372-Művész tér 988/1, 
2416/3/4, 0188/3,189/3, 0189/5, 0580, 0584, 0585,  
kapcsolódó árkok: 0191, 0202/5-6, 0204,  0209/2, 11192,  

3.  Sztaravoda-patak völgye, medre 
Hrsz: 3833, 6885, 3852/1/2, 4429, 8301 
Sztaravodai földek területén a patak: 0357/2,-DINP, 0439, 0459/2, 0565, 3494/2, 3498, 3576, 3581, 4056, 4057, 11220 
kapcsolódó árkok:, 0565, 0568, 0571, 0285/5, 0298 
 

4.  Sztelin-patak völgye, medre 
Hrsz: 5987/4, 5988, 5989, 5993, 6007, 6016, 6017, 6018, 7398, 7387, 7388, 7389, 7423, 7424, 7426, 4767, 5615, 6006, 
6019, 6020, 6022, 7401, 7402, 7403, 5992, 5994/4, 5994/5, 5994/6, 5995/1, 5995/2, 5997/1, 5997/2, 0439, 0441, 0442/1-
3, 0445/3/4/5, 0446,  0449/1, 0459/2, 0461, 4767, 4774, 5615, 7500/1 7507,  

5.  Római Castrum és környezete 
Hrsz: 1048, 1049, 1060, 1061, 1062/1, 1064/3, 1065, 1066, 1067, 1070, 1071, 1072, 1073, 

6. Pozsarevacska templom kertje, hrsz: 1045 
7. Postás-strand területe, hrsz: 25/3 
8. A Belváros fái, közterületeken és magánterületeken 

A Dunakanyar krt. – Dunakorzó (a Bükkös-patakig) – Szentendrei Duna által határolt terület. 
Hrsz: 1789, 1788, 1790, 1932, 2247, 2292, 2324, 2362, 2363, 2365/1, 3704, 3732/5 9. A Kálvária tér fái 
Hrsz:1310, 1308 
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10. Kada-csúcs erdő területe 
Hrsz: 7601, 7605, 7606, 7612, 7666, 7667, 7668/1, 7668/2, 7669/2, 7671/2  5505/1 11. A Duna-ág Szentendre város közigazgatási határán belüli részén természetszerű ártéri puhafás ligeterdő, külterületi 
Dunaparti erdők 
Hrsz: 05, 04, 05/19, 4428/2, 4495, 4566/1/2,4767, 4774, 4775, 4776, 4781, 4782,  

12. Pap-sziget és a Pap-szigeti Duna-ág területe 
Hrsz: 4467, 4468, 4469, 4470, 4472, 4474, 4475, 4476, 4477, 4478, 4485, 4489, 4490, 4492 4441 

13. Püspökmajornál a dűlőn lévő vízmosás környéke 
Hrsz.: 0137/103-111, 0164/1, 0164/11-18, 0166/2, 0166/31-36, 0167, 0169/2-5, 0169/20-23, 0169/30-34, 0169/38, 
0169/39, 0169/45, 0169/49/50/51/52, 0171/2, 0173/38, 0137/41 

14. Tó környéki dűlő vízállásos területe 
Hrsz.: 071/12-41, 071/48, 036, 068,  079, 080/2  
Csatornák 082/107 
Kőhegy oldalában árkok:092, 090/2, 0143/1, 0104/2 

15. Pannónia tó 
Hrsz.: 056 

16.  Sziklás patak, Boldogtanya  
      Hrsz: 7751/3, 7754 
17.  Horhosok és maradvány területek: 

Hrsz: 0559, 7860/3,  7918/2//4, 8172, 8179, 0485/2, 4911/1, 7688, 7689, 7690/2, 8260, 8259/2, 7963, 8133, 8053, 8140, 
5411/2, 5411/2, 4329/2, 4343/1-2, 0173/35 0174, 0176/27 0284/21, 0284/29, 0285/3/5, 0291/3, , 0294/2, 9103/9, 
0291/2/3, 7214, 6580, 6581, 6582, 6609, 6615/1/2/3, 6675, 6698, 6700, 6704, 6799/2, 6850/2, 6858, 6863/7,  6868/5-6, 
6907/8/9/10, 6914, 0188/3, 7863 

18.  Kőhegy oldala, zárt kertek, Szarvashegy 
Hrsz:10191, 10195, 10200/1/3,  

19.  Belvárosi temető kertek 
1Hrsz: 2053, 2054, 2058, 2087/1, 3684  

II. EGYEDI VÉDELEM Csányi utca 11. sz. ingatlanon egybibés galagonya 
Hrsz.: 10123  

                     
 


