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Szentendre Város Önkormányzatának a Duna és ártere kiemelt jelentőségű  
természet-megőrzési, Natura 2000 területek fenntartási tervével kapcsolatos véleménye 

 
 
1. 
14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel 
érintett földrészletekről tartalmazza a tervezési terület által érintett helyrajzi számok listáját: 
5.16. Duna és ártere 
(HUDI20034) 
5.16.43. Szentendre 
02/5, 02/6, 02/7, 02/8, 02/9, 02/10, 02/12, 02/13, 02/14, 02/15, 02/16 

 
A 02/16 hrsz magát a Duna- medret jelenti. A 02/5- 02/15 hrsz- ú, jelenleg beépítetlen telkek esetében az új 
belterületi határ közvetlenül a Duna meder szélére, azaz a szárazulat külső vonalára lett áthelyezve. Ezen telkek 
egy részén Üh-4* építési övezet jelenik meg a településrendezési eszközök szerint. Minderre tekintettel 
javasoljuk a Natura 2000 védelem felülvizsgálatát. 
 
2. 
A fenntartási terv részét képező, és a honlapon is hozzáférhető élőhely térképek minősége (felbontása/ 
kidolgozottsága) nem teszi lehetővé az egyes helyszínek beazonosítását, élőhelyi érintettség megítélését. Pontos, 
térképi szintű lehatárolásra lenne szükség, mely a településrendezési eszközök rajzos munkarészeivel, 
alaptérképpel összevethető. 
 
3. 
Szentendrét érintően jelentős hosszon megjelenő és fontos szerepet betöltő kerékpárút vonal (EuroVelo 6) 
húzódik a Duna mentén. A bicikliutak kezelése, fenntartása kiemelten fontos feladat. A bicikliutak mentén 
kerékpáros/ gyalogos megközelítésű ligetes, parkos pihenőhelyek találhatóak. Mindezek fennmaradása 
érdekében konstruktív irányelvek megfogalmazását javasoljuk. A bicikliutak és kapcsolódó teresedéseik pontos 
behatárolása tekintetében is fontos lenne a 2. pontban említett pontos beazonosíthatóság. 
 
4. 
25/3 hrsz- on megtalálható Postás- strand és a parti sáv folytatása a Bükkös patak torkolatától a Belváros felé 
közvetlenül érintkezik a védelemmel érintett Duna meder szárazulati részével. Hasonló a helyzet a Pap- szigeten 
és annak déli szárazföldi oldalán, a régi hajóállomás környezetében lévő ligetes, parkos terület esetében is. Ezen 
területek flexibilis használata, időszakos rendezvények helyszíneként való meghatározása fontos városi cél. A 
területeken csónakkikötők létesítése is tervezett. A Duna vonal több pontján sóják elhelyezésének igénye 
merülhet föl. 
A város felől jól megközelíthető szárazulatok természeti szépségeinek bemutatására tanösvény kialakítása lehet 
fejlesztési cél. 
Szentendrén belvárosi hajókikötők létesítése is tervezett, a meder adottságainak figyelembe vételével. A 
Belvárosi Duna szakasz intenzívebb vízfelület- használattal kapcsolódna a nemrég mobilgáttal megnyitott Duna- 
korzóhoz. Ezen a belvárosi részen a kikötőkön túl vízi színpad elhelyezést, esetleg úszó szökőkút megvalósítását, 
valamint a korabeli malomhajók példájára vendéglátó hajó állomásoztatását tervezi a Város. 
 
Mindezen szempontok figyelembe vételével javasolt egy intenzívebb városi használat lehetőségeit beépíteni a 
fenntartási tervbe. 
 
 


