1. melléklet a …/2014. (… . … .) önkormányzati határozathoz
SZENTENDRE VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI FEDVÉNYTERVE M=1:10 000
1.1. melléklet: Településszerkezeti Fedvényterv – Terület‐felhasználás I. ütem M=1:10 000
1.2. melléklet: Településszerkezeti Fedvényterv – Védelmek és korlátozások M=1:10 000

2. melléklet a …/2014. (… . … .) önkormányzati határozathoz
SZENTENDRE VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI LEÍRÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA
BEL‐ ÉS KÜLTERÜLET, BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET

Kód
Lke‐SP
Lke
Gipe
Gksz
K‐SP
K‐TI
Üh
Lk
Vt

területfelhasználási egység megnevezés
Speciális kertvárosias lakóterület
Kertvárosias lakóterület
Ipari egyéb, gazdasági terület
Kereskedelmi‐szolgáltató, gazdasági terület
Különleges ‐ sport, szabadidő, rekreációs ‐ terület
Különleges ‐ tematikus intézménypark
Hétvégi házas üdülőterület
Kisvárosias lakóterület
Településközponti vegyes terület
Összesen:

I. ütem
növekedés
belterületbe
vonás miatt (ha)

20,3
21,0
0,0
8,3
4,6
0,3
2,5
1,7
0,2
61,8

3. melléklet a …/2014. (… . … .) önkormányzati határozathoz
VÁLTOZÁSOK
3.1. melléklet: Változások bemutatása M=1:10 000

3.2. melléklet: Változások leírása
TERÜLET‐FELHASZNÁLÁSI MÓDOSULÁS
HATÁLYOS TERÜLET‐FELHASZNÁLÁS

TERVEZETT TERÜLET‐FELHASZNÁLÁS

V1.

Má

általános mezőgazdasági terület

>

Ev

védelmi célú erdőterület

V2.

Gipe

ipari gazdasági terület

>

Ev

védelmi célú erdőterület

V3.

KÖu

közúti, közlekedési terület

>

Ev

védelmi célú erdőterület

V4.

KÖu

közúti, közlekedési terület

>

Gipe

V5.

KÖu

közúti, közlekedési terület

>

Gksz

V6.

KÖu

közúti, közlekedési terület

>

K‐Kz

ipari egyéb, gazdasági terület
Kereskedelmi‐szolgáltató,
gazdasági terület
különleges közlekedési terület

V7.

KÖu

közúti, közlekedési terület

>

Lk

kisvárosias lakóterület

V8.

Lk

kisvárosias lakóterület

>

Lke

kertvárosias lakóterület

V9.

KÖu

közúti, közlekedési terület

>

Lke

kertvárosias lakóterület

V10.

Lk

kisvárosias lakóterület

>

Má

általános mezőgazdasági terület

V11.

Gipe

ipari egyéb, gazdasági terület

>

Má

általános mezőgazdasági terület

V12.

KÖu

közúti, közlekedési terület

>

Má

általános mezőgazdasági terület

V13.

Ev

>

Má

általános mezőgazdasági terület

V14.

Gksz

>

Má

általános mezőgazdasági terület

V15.

Lk

védelmi célú erdőterület
kereskedelmi‐szolgáltató, gazdasági
terület
kisvárosias lakóterület

>

Tk

természetközeli terület

V16.

Má

általános mezőgazdasági terület

>

Tk

természetközeli terület

V17.

Gipe

ipari egyéb, gazdasági terület

>

Tk

természetközeli terület

V18.

KÖu

közúti, közlekedési terület

>

Tk

természetközeli terület

V19.

Ev

védelmi célú erdőterület

>

Tk

természetközeli terület

V20.

Gipe

ipari egyéb, gazdasági terület

>

V

vízgazdálkodási terület

V21.

Má

általános mezőgazdasági terület

>

V

vízgazdálkodási terület

V22.

KÖu

közúti, közlekedési terület

>

V

vízgazdálkodási terület

V23.

Ev

védelmi célú erdőterület

>

V

vízgazdálkodási terület

4. melléklet a …/2014. (… . … .) önkormányzati határozathoz
A TERVEZÉSI TERÜLET TERÜLETI MÉRLEGE
A tervezett TSZT szerinti területfelhasználás:

A hatályos TSZT szerinti területfelhasználás:
Területfelhasználás
Ev
Gipe
Gksz
KÖu
K‐Kz
K‐Sp
Lk
Má
Tk
V

Területfelhasználás Terület (ha)
Ev
33,44
Gipe
0,20
Gksz
7,12
K‐Kz
1,92
K‐Sp
4,61
Lk
0,60
Lke
1,72
Má
313,72
Tk
38,38
V
18,26

Terület
(ha)
30,81
13,88
6,60
27,42
1,74
4,61
10,89
313,28
1,13
9,61

TSZT módosítás ‐ területi mérleg

TSZT módosítás ‐ területi mérleg
Tk
0,27%

V
2,29%

Ev
7,34%

Gipe
3,30%

Tk
9,14%

Gksz
1,57%

V
4,35%

Ev
Gipe Gksz
7,96% 0,05%
1,70% K‐Kz
0,46%

KÖu
6,53%

Lk
0,14%
Lke
0,41%

K‐Kz
0,41%
K‐SP
1,10%

Lk
2,59%

Má
74,60%

K‐Sp
1,10%

Má
74,70%

5. melléklet a …/2014. (… . … .) önkormányzati határozathoz
A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

Országos Területrendezési Terv – 3/1. számú melléklet – Országos
ökológiai hálózat övezete

Országos Területrendezési Terv – 2. számú melléklet – Az ország szerkezeti terve
A tervezési terület az övezetet érinti.
Az övezetek pontos lehatárolását a Duna Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóságtól (továbbiakban: DINPI) 2014. január 21. napon kapott
adatszolgáltatás (Üi.sz.: 176/2014) szerint végeztük, melyet az 1.12.3.3. ‐
ökológiai hálózat‐ fejezetben mutatunk be részletesen.
2003. évi XXVI. törvény
az Országos Területrendezési Tervről
A 2003. évi XXVI. törvényaz Országos Területrendezési Tervről (továbbiakban: OTrT) 2014. január 1‐
én hatályba lépett módosítása szerint a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló
2005. évi LXIV. törvény (továbbiakban: BATrT) iránymutatásait kell figyelembe venni a térségi
területfelhasználási kategóriák tekintetében, kivéve a vízgazdálkodási térség esetében, melynél az
OTrT előírásait kell alkalmazni.
2003. évi XXVI. törvény
az Országos Területrendezési Tervről
6. §11 (1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei
területfelhasználási kategóriák kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:
e) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%‐ban vízgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni;
A Nemzeti Környezetügyi Intézet adatszolgáltatása alapján kapott adatok (Szentendre Város
területére vonatkozó vízgazdálkodási térség) és a földhivatali alaptérkép között ellentmondás áll
fönn, a feltüntetett vízgazdálkodási terület elhelyezkedése ad‐hoc jellegű. A földhivatali alaptérkép
által jelölt vízmosások, árkok mindegyike vízgazdálkodási területbe lett besorolva a módosítás
során.
10.§ (3) Az 1/8–10. számú mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra‐hálózatok
elemeit és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó
települések közigazgatási területét – térség esetén a megjelölt település közigazgatási területét
vagy annak 25 km‐es körzetét – érintve, az országos szerkezeti terv figyelembevételével, az
engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges
korrekciókkal kell megvalósítani.
A terv szerint a területen 400 KV‐os átviteli hálózat távvezeték tervezett eleme halad keresztül,
melynek az ágazati szempontok és követelmények szerint pontosított nyomvonala nem ismert.

13. § (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt
térségi és megyei területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet
jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli
élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.
(2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet.
(3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei
területrendezési tervekben magterület, ökológiai folyosó, valamint
pufferterület övezetbe kell sorolni.
A módosítás során az övezetben új, beépítésre szánt terület nem került
kijelölésre.

13/B. § A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú
szántóterület övezetét a mezőgazdasági terület területfelhasználási
egység kijelölésénél figyelembe kell venni.
Az OTrT 3/3. sz. melléklete által jelölt jó termőhelyi adottságú
szántóterület általános mezőgazdasági területbe (Má) lett besorolva.

Országos Területrendezési Terv – 3/4. számú melléklet – Kiváló
termőhelyi adottságú erdőterület övezete
A tervezési terület az övezetet nem érinti.
Az övezet lehatárolásának pontosításához szükséges adatokat a Nemzeti
Élelmiszerlánc‐biztonsági Hivatal szolgáltatja. A NÉBIH adatszolgáltatása
szerint a tervezési területet védelmi, közjóléti, gazdasági, egyéb erdő,
illetve kiváló termőhelyi adottságú erdőterület nem érinti.
Országos Területrendezési Terv – 3/2. számú melléklet – Kiváló
termőhelyi adottságú szántóterület övezete
A tervezési terület az övezetet nem érinti.
Az övezet lehatárolásának pontosításához szükséges adatokat a FÖMI
szolgáltatja. Az adatszolgáltatásra kötelezett szerv (FÖMI) a 2014.05.21.
napi levelében (Üi. sz.: FÖMI/3681‐2/2014) tájékoztat arról, hogy jelenleg
a szükséges adatok hiányában adatszolgáltatási kötelezettségének nem
tud eleget tenni.

Országos Területrendezési Terv – 3/3. számú melléklet – Jó termőhelyi
adottságú szántóterület övezete
A tervezési terület az övezetet érinti.
Az övezet lehatárolásának pontosításához szükséges adatokat a FÖMI
szolgáltatja. Az adatszolgáltatásra kötelezett szerv (FÖMI) a 2014.05.21.
napi levelében (Üi. sz.: FÖMI/3681‐2/2014) tájékoztat arról, hogy jelenleg
a szükséges adatok hiányában adatszolgáltatási kötelezettségének nem
tud eleget tenni.
2003. évi XXVI. törvény
az Országos Területrendezési Tervről

Országos Területrendezési Terv – 3/5. számú melléklet – Országos
jelentőségű tájképvédelmi területövezete

Országos Területrendezési Terv – 3/6. számú melléklet – Világörökségi
és világörökségi várományos terület övezete

A tervezési terület az övezetet érinti.

Az adatszolgáltatással pontosított övezeti lehatárolás szerint a tervezési
terület az övezetet nem érinti.

2003. évi XXVI. törvény
az Országos Területrendezési Tervről
14/A. § (2) Az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében
csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá helyi építési
szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési övezet és
övezet hozható létre, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek
fennmaradását nem veszélyezteti.
(3) Az építési övezetre vagy övezetre vonatkozóan meg kell határozni az
ott elhelyezett építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat,
ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények
terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell
készíteni.
(4) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból
kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.
(5) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket
tájba illesztett módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását nem
akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával – beleértve a felszín
alatti vonalvezetést is – kell elhelyezni.
Az övezet lehatárolását a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve
– 3/9‐10. számú melléklete pontosítja.
A hatályos szabályozási tervben lehatárolásra került a települési
tájképvédelmi övezet területe, melynek előírásait a helyi építési
szabályzat tartalmazza. Emellett a módosítás során indokoltnak tartottuk
a tervezési területen a láthatóság szempontjából kiemelten kezelendő
terület lehatárolását, melyre a vonatkozó tájba illesztési szabályok a
lehatárolt területen belül található építési övezet előírásai között
kerültek megállapításra.

A tervezési terület az övezetet az OTrT 3/6 sz. melléklete szerint érinti,
mivel az települések területének egészére vonatkozóan jelöli az övezetet.
Az övezet lehatárolásának pontosításához szükséges adatokat a Forster
Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ szolgáltatja.
A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ
2014. január 17. napi előzetes adatszolgáltatása (ikt. szám: 100/26‐
2/2014) szerint a módosítással érintett terület nem érint védett
építészeti értéket, emellett tájékoztat, hogy nem kíván részt venni az
eljárás további szakaszaiban.

Országos Területrendezési Terv – 3/7. számú melléklet – Országos
vízminőség‐védelmi terület övezete
A tervezési terület az övezetet érinti.
Az övezet lehatárolásának pontosításához szükséges adatokat a Nemzeti
Környezetügyi Intézet szolgáltatja. Az övezet lehatárolásának pontosítása
a Nemzeti Környezetügyi Intézet adatszolgáltatása alapján történt.
2003. évi XXVI. törvény
az Országos Területrendezési Tervről
15. § (1) Az országos vízminőség‐védelmi terület övezetében keletkezett
szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett
szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt térség és a megye
területrendezési tervében rendelkezni kell.
(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek
készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a
helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó
szabályokat kell megállapítani.
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból
kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.
Az övezet a településszerkezeti fedvényterv – védelmek és korlátozások
tervlapján lehatárolásra került. A hatályos helyi építési szabályzat a
keletkező szennyvíz elvezetésének szabályairól rendelkezik.

Országos Területrendezési Terv – 3/9. számú melléklet – Kiemelt
fontosságú honvédelmi terület övezete
Az adatszolgáltatással pontosított övezeti lehatárolás szerint a tervezési
terület az övezetet nem érinti.

A tervezési terület az övezetet az OTrT 3/9 sz. melléklete szerint érinti,
mivel az települések területének egészére vonatkozóan jelöli az övezetet.
Az övezet lehatárolásának pontosításához szükséges adatokat a
honvédelemért felelős miniszter szolgáltatja.
A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala a 2014. május 9. napi
levelében (Nyt. szám: 2942‐1/2014/hhi) tájékoztat, hogy a tervezési
terület az Izbég‐Kőhegy honvédségi gyakorlótér és lőszerraktár 1000 m‐
es, illetve 1500 m‐es védőterületén található.
A védőtávolságok vizsgálata után megállapítottuk, hogy a tervezési
terület határát érinti a lőszerraktár 1500 méteres védőövezete, azonban
nem található átfedés köztük.
Az Izbég‐Kőhegy honvédségi gyakorlótér 1000 m‐es, illetve 1500 m‐es
védőterülete érinti a tervezési területet.
2003. évi XXVI. törvény
az Országos Területrendezési Tervről
Országos Területrendezési Terv – 3/8. számú melléklet – Nagyvízi
meder és a Vásárhelyi‐terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló
vízkár‐elhárítási célú szükségtározók területének övezete
A tervezési terület az övezetet nem érinti.
Az övezet lehatárolásának pontosításához szükséges adatokat az
Országos Vízügyi Főigazgatóság szolgáltatja. Az Országos Vízügyi
Főigazgatóság a 2014. március 18. napi levelében (Ikt. sz.: 01019‐
0006/2014) tájékoztat arról, hogy a nagyvízi meder, illetve a vízkár‐
elhárítási szükségtározók területe a tervezési területet nem érintik.
Tájékoztat továbbá, hogy a vízkár‐elhárítási szükségtározó területének
kijelölését Szentendre Város területén a továbbiakban sem tervezik.

16/C. § A kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetét a
településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően
lehatárolni, és a településszerkezeti tervben beépítésre szánt vagy
beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy erdőterület
területfelhasználási egységbe kell sorolni.
Mivel a kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete nem, mindössze
annak 1000 m‐es és 1500 m‐es védőterülete érinti a tervezési területet,
így a településszerkezeti fedvényterv – védelmek és korlátozások
tervlapján ábrázolásra kerültek az említett védőtávolságok.

Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve – 2. számú melléklet – Szerkezeti terv

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület elhelyezkedése és védőterületei.
A 2003. évi XXVI. törvényaz Országos Területrendezési Tervről 2014. január 1‐én hatályba lépett
módosítása új, kiemelt térségi övezetként hozta létre az ásványi nyersanyag‐vagyon terület
övezetét. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányságának 2014. január
15. napi előzetes adatszolgáltatása (BBK/3595‐2/2013) nem említ a területen bányászat
szempontjából releváns területrészt.
Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv vizsgálatakor csak azokat a térségi övezeteket vettük
figyelembe, melyek a 2003. évi XXVI. törvényaz Országos Területrendezési Tervről 2014. január 1‐én
hatályba lépett módosítása szerint érvényesek.

A térségi területrendezési terv szerkezeti tervlapja szerint a tervezési területen városias települési
térség, különleges rendeltetésű térség, mezőgazdasági térség, erdőgazdálkodási térség található.
Emellett tervezett térségi mellékút nyomvonala, valamint meglévő HÉV vonal (H5 jelű HÉV vonal)
halad keresztül a tervezési területen.
2005. évi LXIV.
törvény
a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről
5. § (1) Települési térségek a városias települési térség, a hagyományosan vidéki települési térség, a
nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség, valamint a magas zöldfelületi arányú települési
térség.
(2) Városias települési térségben és a hagyományosan vidéki települési térségben új lakóterület,
vegyes terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az esetben jelölhető ki, ha
a) a tervezett területfelhasználás jól illeszthető a település meglevő szerkezetéhez,
b) táj‐ és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és
árvízvédelmi szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket, és
c) a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra kapacitás azt lehetővé teszi vagy
a terület igénybevételével párhuzamosan kiépül.
A tervezési területen belül, a városias települési térség területén a településrendezési eszköz
módosítás során a hatályos tervhez képest új, beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. (A nem
szerkezeti jelentőségű utak által érintett területek Gipe, Gksz, Lke, K‐Kz területbe történő
átsorolásának mindössze ábrázolás technikai oka van. A területfelhasználási egységek e módon
történő ábrázolását más jogszabály (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9.§ (8) bekezdés b) pont) írja
elő. Jelen esetben a V4., V5., V6., V7., V9., jelű módosítások vonatkoznak ide.)
(3) Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben új beépítésre szánt
terület a település közigazgatási határához 200 méternél közelebb csak az állami főépítésznek a
területrendezési hatósági eljárás során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki.

A településrendezési eszköz módosítás során új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. A
közigazgatási határtól mért 200 méteres sávon belül a hatályos településszerkezeti terv különleges
beépítésre szánt, sport, szabadidő és rekreációs területet (K‐SP) jelöl a közigazgatási határtól mért
200 méteres sávon belül. Jelen településrendezési eszköz módosításai az érintett K‐Sp területet
nem érintik.

6. § (1) Az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%‐ában erdőterület területfelhasználási egységbe,
illetve természetközeli terület (ezen belül kizárólag karsztbokorerdő) területfelhasználási egységbe
kell sorolni. A védelmi elsődleges rendeltetésű erdőterületként és a természetközeli területként
besorolt területfelhasználási egységek kiterjedése nem csökkenhet.

(4) Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben új lakóterületet,
illetve vegyes területet csak a települési területhez kapcsolódóan lehet kijelölni.
(5) Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben 5 hektárt
meghaladó kiterjedésű, illetve legalább 300 lakás elhelyezésére alkalmas új lakóterület vagy vegyes
terület kijelölésére ott van lehetőség, ahol annak a meglévő, vagy kiépítendő kötöttpályás közösségi
közlekedés megállóhelytől a közforgalom számára szabályosan használható közúton mért távolsága
nem haladja meg az 5 km‐t.
(6) Városias települési térségben és a hagyományosan vidéki települési térségben új beépítésre
szánt területen a lakóterület, illetve vegyes terület növelésével egyidejűleg a területnövekmény
legkevesebb 5%‐ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%‐ában a beépítésre szánt területtel
kapcsolatban lévő zöldterületet kell kijelölni.
A településrendezési eszköz módosítás során új lakóterület nem került kijelölésre. A V8. jelű
módosítás során a hatályos településszerkezeti terv által már kijelölt kisvárosias lakóterület kerül
átsorolásra kertvárosias lakóterületbe.
(7) A nagy kiterjedésű zöldterületi települési térségben csak zöldterület, továbbá – a beépítésre
szánt és beépítésre nem szánt különleges terület területfelhasználási egység köréből – sportolási
célú terület, valamint temetőterület jelölhető ki.
(8) A magas zöldfelületi arányú települési térségnek
a) legfeljebb 30%‐án beépítésre szánt üdülőterület, illetve – a beépítésre szánt különleges terület
területfelhasználási egység köréből – oktatási, egészségügyi és sport célú terület,
b) legalább 70%‐án beépítésre nem szánt terület
alakítható ki.
Nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség, illetve magas zöldfelületi arányú települési térség a
tervezési területet nem érinti.
(9) A 7000 m2 nettó eladótérnél nagyobb új kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű építmény ott
helyezhető el, ahol az építmény bejárata 300 méternél nem hosszabb gyalogos közlekedéssel
megközelíthető a meglévő, vagy a tervezett funkció megvalósításával együtt kiépítendő jelentős
közösségi közlekedési csomóponti megállóhelytől számítva.
Új, Gksz, illetve Gipe terület nem került kijelölésre a településrendezési eszköz módosítás során. (A
V4., illetve V5. jelű módosításoknak mindössze a már említett, más jogszabály által előírt
ábrázolástechnikai oka van. A területfelhasználási egységek e módon történő ábrázolását más
jogszabály (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9.§ (8) bekezdés b) pont) írja elő.)

Az ábra a javasolt szerkezeti terv BATrT 6. §‐ban jelölt területfelhasználástól eltérő besorolású
területek elhelyezkedését mutatja be.
A BATrT 1/3. számú melléklet a 2005. évi LXIV. törvényhez (Területi mérleg) szerint Szentendre
Város közigazgatási területének 38,35 %‐a, azaz 1680,27 ha tartozik erdőgazdálkodási térségbe.
A tervezési területet ebből 29,84 ha erdőgazdálkodási térség érint.
A javasolt TSZT (határozattal jóváhagyandó munkarész 1.1 sz. melléklete ‐ Településszerkezeti
fedvényterv – Terület‐felhasználás – I. ütem) a BATrT által jelölt erdőgazdálkodási térségen belül

2,03 ha területen jelöl a 6.§‐tól eltérő területfelhasználást. (Az ábrán piros színnel jelölve.)
A 2,03 ha területű, eltérő területfelhasználás a tervezési területet érintő erdőgazdálkodási
térségnek (29,84 ha) a 6,80 %‐a, így a javasolt terv a BATrT által jelölt erdőgazdálkodási térség 93,20
%‐át sorolja erdőterületbe, ezáltal a módosítás a BATrT vonatkozó előírásainak megfelel.
(2) Az egyes településeken lévő, erdőterületként besorolt területfelhasználási egységek nagysága –
a település közigazgatási területére vetítve – összességében nem csökkenhet.
A határozattal jóváhagyásra kerülő munkarész 4. melléklete (A tervezési terület területi mérlege)
szerint a hatályos TSZT 30,81 ha erdőterületet jelöl. Jelen módosítás során a tervezési területen
belül az erdőterület kiterjedése 33,44 ha területűre növekedne, így a módosítás a BATrT vonatkozó
előírásainak megfelel.
7. § (1) A mezőgazdasági térség legalább 90%‐át mezőgazdasági terület, illetve természetközeli
terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. A mezőgazdasági térség legfeljebb 10%‐án
bármely települési területfelhasználási egység kialakítható.
A BATrT 1/3. számú melléklet a 2005. évi LXIV. törvényhez (Területi mérleg) szerint Szentendre
Város közigazgatási területének 13,32 %‐a, azaz 583,72 ha tartozik mezőgazdasági térségbe.
A tervezési területet ebből 311,80 ha mezőgazdasági térség érint.
A javasolt TSZT (határozattal jóváhagyandó munkarész 1.1 sz. melléklete ‐ Településszerkezeti
fedvényterv – Terület‐felhasználás – I. ütem) a BATrT által jelölt mezőgazdasági térségen belül
16,27 ha területen jelöl a 7.§ (1)‐től eltérő területfelhasználást. (Az ábrán piros színnel jelölve.)
A 16,27 ha területű, eltérő területfelhasználás a tervezési területet érintő mezőgazdasági térségnek
(311,80 ha) az 5,22%‐a, így a javasolt terv a BATrT által jelölt erdőgazdálkodási térség 94,78 %‐át
sorolja mezőgazdasági területbe, ezáltal a módosítás a BATrT vonatkozó előírásainak megfelel.

Az ábra a javasolt szerkezeti terv BATrT 7. § (1) bekezdésében jelölt területfelhasználástól eltérő
besorolású területek elhelyezkedését mutatja be.
(2) A település közigazgatási területére vonatkoztatott területén a városias települési térség vagy
hagyományosan vidéki települési térség növekménye nem haladhatja meg az 1/3. számú
mellékletben található területi mérleg szerinti városias települési térség és hagyományosan vidéki
települési térség területének 2%‐át. A városias települési térség vagy hagyományosan vidéki
települési térség növekményére is alkalmazni kell az 5. § (1)–(6) bekezdés előírásait.
A településrendezési eszköz módosítás során új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, a
városias települési térség növekedése nem várható.

8. § (1) A különleges rendeltetésű térség teljes területén a településrendezési eszköz készítése során
beépítésre nem szánt különleges vagy más beépítésre nem szánt területfelhasználási egység
jelölhető ki.
A településrendezési eszköz módosítása során a BATrT által jelölt különleges rendeltetésű térség
részterületén beépítésre nem szánt terület (Ev, Má) került kijelölésre a V1. és V12. jelű módosítás
során. (A hatályos településszerkezeti terv különleges beépítésre szánt, sport, szabadidő és
rekreációs területet (K‐Sp) jelöl a BATrT különleges rendeltetésű térségén belül. Jelen
településrendezési eszköz módosításai az érintett K‐Sp területet nem érintik.)
Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve – 3/1‐2‐3. számú
melléklet – Magterület övezete; Ökológiai folyosó övezete;
Pufferterület övezete
A tervezési terület magterület, ökológiai folyosó és puffer terület
övezetét érinti.
Az övezetek pontos lehatárolását a DINPI 2014. január 21. napi
adatszolgáltatása (Üi.sz.: 176/2014) alapján végeztük, melyet az
1.12.3.3. ‐ ökológiai hálózat‐ fejezetben mutatunk be részletesen.
Az övezetre vonatkozó szabályokat az OTrT állapítja meg.
2003. évi XXVI. törvény
az Országos Területrendezési Tervről
Magterület övezete
17. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki,
kivéve, ha:
a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az
ökológiai folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása
esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági eljárás
alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított‐
e a magterület, a magterület és az ökológiai folyosó természetes és
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai
kapcsolatok zavartalan működése.
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra‐
hálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek és kiserőművek a
magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító
módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem
akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhetők el.
(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető,
meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető.
Ökológiai folyosó övezete
18. § (1) Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület

nem jelölhető ki, kivéve, ha:
a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és
az ökológiai folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása
esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági eljárás
alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított‐
e az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek
fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan
működése.
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra‐
hálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek és kiserőművek az
ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes
élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti
ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki
megoldások alkalmazásával helyezhető el.
(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető,
meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető.
Pufferterület övezete
19. § Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt
területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos
magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai
sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti.
Az övezetekben új, beépítésre szánt terület, illetve új, közlekedési,
energetikai infrastruktúra hálózati elem nyomvonala nem került
kijelölésre.

Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve – 3/4. számú
melléklet – Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
A tervezési terület az övezetet a BATrT 3/4. sz. melléklete szerint
érinti, azonban az OTrT 3/2. sz. melléklete szerint nem érinti.
2003. évi XXVI. törvény
az Országos Területrendezési Tervről
31/B. § f) azokra az országos övezetekre, amelyeket a kiemelt
térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban a rá
vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a településrendezési
eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.‐vel

megállapított övezeti előírásait kell alkalmazni
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény
2014. január 1‐én hatályba lépett módosítása megváltoztatta az
övezet lehatárolását, mely szerint a tervezési terület nem érinti az
övezetet.
Az övezet lehatárolásának pontosításához szükséges adatokat a
FÖMI szolgáltatja. Az adatszolgáltatásra kötelezett szerv (FÖMI) a
2014.05.21. napi levelében (Üi. sz.: FÖMI/3681‐2/2014) tájékoztat
arról, hogy jelenleg a szükséges adatok hiányában adatszolgáltatási
kötelezettségének nem tud eleget tenni.

Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve – 3/5‐6. számú
melléklet ‐ Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete;
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
A tervezési terület az övezeteket nem érinti.
A Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezet lehatárolásának
pontosításához szükséges adatokat a Nemzeti Élelmiszerlánc‐
biztonsági Hivatal szolgáltatja. A NÉBIH adatszolgáltatása szerint a
tervezési területet védelmi, közjóléti, gazdasági, egyéb erdő, illetve
kiváló termőhelyi adottságú erdőterület nem érinti.
Az „erdőtelepítésre alkalmas terület övezete” módosításra került,
„erdőtelepítésre javasolt terület övezete” az új, érvényes
megnevezése. Az erdőtelepítésre javasolt terület övezetének
pontos lehatárolásához a szükséges adatokat a Földmérési és
Távérzékelési Intézet szolgáltatja. Az adatszolgáltatásra kötelezett
szerv (FÖMI) a 2014.05.21. napi levelében (Üi. sz.: FÖMI/3681‐
2/2014) tájékoztat arról, hogy jelenleg a szükséges adatok
hiányában adatszolgáltatási kötelezettségének nem tud eleget
tenni. (A BATrT 3/5‐6. sz. tervlapja szerint az övezet a területet
nem érinti.)

Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve – 3/9‐10. számú
melléklet ‐ Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete;
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
A tervezési terület a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület
övezetét nem érinti.
A tervezési terület az országos jelentőségű tájképvédelmi terület
övezetét érinti. Az övezetre vonatkozó szabályokat az OTrT állapítja
meg.
2003. évi XXVI. törvény
az Országos Területrendezési Tervről
14/A. § (1) Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben
csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória
jelölhető ki, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek
fennmaradását nem veszélyezteti.
(2) Az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében csak
olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá helyi építési
szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési övezet
és övezet hozható létre, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi
értékek fennmaradását nem veszélyezteti.
(3) Az építési övezetre vagy övezetre vonatkozóan meg kell
határozni az ott elhelyezett építmények tájba illesztésére vonatkozó
szabályokat, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen
megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban
meghatározott látványtervet is kell készíteni.
(4) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet
folytatni.
(5)
Az
övezetben
közművezetékeket
és
járulékos
közműépítményeket tájba illesztett módon, a tájképvédelmi célok
megvalósulását
nem
akadályozó
műszaki
megoldások
alkalmazásával – beleértve a felszín alatti vonalvezetést is – kell
elhelyezni.
Az övezet által érintett területen részben vízgazdálkodási (V),
védelmi rendeltetésű erdőterület (Ev), illetve általános
mezőgazdasági terület (Má) lett kijelölve, mely esetében tájba
illesztési szempontok kerültek meghatározásra. A lehatárolt
övezetek építési előírásai tájképvédelmi értékek fennmaradását
nem veszélyeztetik, hanem hozzájárulnak azok védelméhez.
A hatályos szabályozási tervben lehatárolásra került a települési
tájképvédelmi övezet területe, melynek előírásait a helyi építési
szabályzat tartalmazza. Emellett a módosítás során indokoltnak

tartottuk a tervezési területen a láthatóság szempontjából
kiemelten kezelendő terület lehatárolását, melyre a vonatkozó
tájba illesztési szabályok a lehatárolt területen belül található
építési övezet előírásai között kerültek megállapításra.

Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve – 3/16. számú
melléklet ‐ Rendszeresen belvízjárta terület övezete
Az adatszolgáltatással pontosított övezeti lehatárolás szerint a
tervezési terület az övezetet érinti.
A Közép‐Duna‐völgyi Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása (2014.
március 18., ikt. szám: 01019‐0006/2014) szerint a Pomázi úttól
délre eső sík terület időszakosan belvízjárta terület. (Az
adatszolgáltatás során vektoros digitális térképi állomány nem
került megküldésre.)
Az övezetre vonatkozó szabályokat az OTrT állapítja meg.
2003. évi XXVI. törvény
az Országos Területrendezési Tervről
23. § A rendszeres belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt
terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a vízügyi igazgatási szerv a
településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott
véleményében hozzájárul.
Az övezetben új, beépítésre szánt terület nem került kijelölésre.

Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve – 3/18. számú
melléklet ‐ Földtani veszélyforrás területének övezete
A tervezési terület az övezetet érinti.
Az övezet lehatárolásának pontosításához szükséges adatokat a
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal bányakapitánysága
szolgáltatja. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti
Bányakapitányságának 2014.03.17 napi adatszolgáltatása során
kapott adatokat a felszínmozgás‐veszélyes területekről a 1.18.1.2. ‐
csúszás‐, süllyedésveszélyes területek – fejezetben ábrázoltuk.
Az övezetre vonatkozó szabályokat az OTrT állapítja meg.
2003. évi XXVI. törvény
az Országos Területrendezési Tervről
25. § (1) A földtani veszélyforrás területének övezetét a
településrendezési eszközökben kell a tényleges kiterjedésnek
megfelelően lehatárolni.
(2) Az övezet területén új beépítésre szánt terület csak akkor
jelölhető ki, ha ahhoz a bányafelügyelet a településrendezési
eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében
hozzájárul.
Az övezet területén új, beépítésre szánt terület nem került
kijelölésre.

megfelelően lehatárolni, és a településszerkezeti tervben beépítésre
szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület
vagy erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni.
Mivel a kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete nem,
mindössze annak 1000 m‐es és 1500 m‐es védőterülete érinti a
tervezési területet, így a településszerkezeti fedvényterv –
védelmek és korlátozások tervlapján ábrázolásra kerültek az
említett védőtávolságok.
(Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény
2014. január 1‐én hatályba lépett módosítása megváltoztatta a
„kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület” övezetének
megnevezését, az új megnevezés „kiemelt fontosságú honvédelmi
terület” lett.)

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal bányakapitánysága által
szolgáltatott adat (felszínmozgás‐veszélyes terület).
Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve – 3/21‐22. számú
melléklet ‐ Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület
övezete; Honvédelmi terület övezete
Az adatszolgáltatással pontosított övezeti lehatárolás szerint a
tervezési terület az övezetet nem érinti.
Az övezet lehatárolásának pontosításához szükséges adatokat a
honvédelemért felelős miniszter szolgáltatja.
A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala a 2014. május 9. napi
levelében (Nyt. szám: 2942‐1/2014/hhi) tájékoztat, hogy a
tervezési terület az Izbég‐Kőhegy honvédségi gyakorlótér és
lőszerraktár 1000 m‐es, illetve 1500 m‐es védőterületén található.
A védőtávolságok vizsgálata után megállapítottuk, hogy a tervezési
terület határát érinti a lőszerraktár 1500 méteres védőövezete,
azonban nem található átfedés köztük.
Az Izbég‐Kőhegy honvédségi gyakorlótér 1000 m‐es, illetve 1500 m‐
es védőterülete érinti a tervezési területet.
2003. évi XXVI. törvény
az Országos Területrendezési Tervről
16/C. § A kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetét a
településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének

6. melléklet a …/2014. (… . … .) önkormányzati határozathoz
A TERVEZÉSI TERÜLET BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK‐SZÁMÍTÁSA
A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 1/A. §szerint a biológiai
aktivitásérték szinten tartását a településszerkezeti tervben kell igazolni.
A terület biológiai aktivitásérték (BAÉ) számítása során a változtatás előtti biológiai aktivitásérték
megállapításához az ÖTM rendelet 3. § b) pontja alapján a hatályos településszerkezeti terv I. ütemét vettük
alapul.
Jelenlegi aktivitásérték
Területfelhasználás
Ev
Gipe
Gksz
KÖu
K‐Kz
K‐Sp
Lk
Má
Tk
V
Összesen:

Terület
BAÉ
(ha)
mutató
30,81
13,88
6,60
27,42
1,74
4,61
10,89
313,28
1,13
9,61

9
0,4
0,4
0,6
0,6
3
1,2
3,7
3
6

Számított
BAÉ
277,29
5,552
2,64
16,452
1,044
13,83
13,068
1159,136
3,39
57,66
1550,06

Tervezett aktivitásérték
Számított
Területfelhasználás Terület (ha) BAÉ mutató BAÉ
Ev
33,44
9
300,96
Gipe
0,20
0,4
0,08
Gksz
7,12
0,4
2,848
K‐Kz
1,92
0,6
1,152
K‐Sp
4,61
3
13,83
Lk
0,60
1,2
0,72
Lke
1,72
2,7
4,644
Má
313,72
3,7
1160,764
Tk
38,38
8
307,04
V
18,26
6
109,56
Összesen:
1901,60
A változtatás utáni számított BAÉ (1901,60) növekszik a változtatás előtti értékhez (1550,06) képest, ezzel a
terület +351,54 BAÉ többletet mutat.
A tervmódosítás az Étv. vonatkozó előírását betartja.

