
 1 

SZENTENDRE STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉPÉRE ÉPÜLŐ 

INTÉZKEDÉSI TERV 

 

Helyzetértékelés – legjelentősebb problémák, kritikus helyszínek 

A határidőre elkészített stratégiai zajtérkép alapján, tekintettel a hozzá kapcsolódó Intézkedési 

Tervre Szentendre környezeti zajterhelésére és területére vonatkozó helyzetértékelés az 

alábbiakban foglalható össze. 

Szentendre az agglomeráció északi területén, a Dunakanyar kapujában, a Pilis és a Duna, 

hegy és sík vidék találkozásánál, gyönyörű természeti környezetben található. A város 

elsősorban művészetével és kultúrájával ragadja magával a látogatót.  

 

A város (Budapest irányából) könnyen megközelíthető autóval, HÉV, autóbusz- és sétahajó 

járatokkal. Budapest felől Szentendrére gépkocsival a 11-e számú főúton jutunk el. Ezek a 

közlekedési eszközök biztosítják a Budapesten dolgozók számára minden nap a munkába 

jutást. 

 

Szentendrén nem halad át vasútvonal. 

 

Szentendre területén egyetlen üzem, a Szentendrei Papírgyár (2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 

22.) került fel a stratégiai zajtérképre. 

 

Az üzem termelése az utóbbi időben jelentősen csökkent, éjszaka nincs üzemelés. Az üzem 

védendő területen nem okoz kimutatható zajterhelést. 

Mindezt figyelembe véve az üzem zajkibocsátását a későbbiekben részletesen nem 

elemezzük! 

 

Vizsgált források 

 

Közúti közlekedés: 

 

Szentendrei út, Dózsa György út, Irányi Dániel u., Dunakanyar krt., Római Sánc u., Pomázi 

út, Radnóti Miklós u., Kálvária út, Szentlászlói út, Sztaravodai út, Szarvashegyi út, Egres u., 

Törökvölgyi u., Barackos út, Ady Endre út  

Jelentős zajterhelés: 

 Dózsa György út  

 Dunakanyar krt.  

 Ady Endre út  

 Sztaravodai út  

 Szarvashegyi út  

 Barackos út  

 Kálvária út  

 Pomázi út  



 2 

Kedvező: 

 Ady Endre korzó 

 

Lden értékelése küszöbértékek, konfliktus szerint 

 

Közút 

5 dB-nél nagyobb konfliktus: 

 Ady Endre út (Dunakanyar körút, Várkonyi Zoltán utca) 

 Sztaravodai út (Dunakanyar körút, Bolygó utca) 

 Szentlászlói út 

 Kálvária utca 

 

10 dB-nél nagyobb konfliktus: 

 Dózsa György út 

 Dunakanyar körút 

 Ady Endre út (Várkonyi Zoltán utca, Határ utca) 

 

Léjjel értékelése küszöbértékek, konfliktus szerint 

 

Közút 

5 dB-nél nagyobb konfliktus: 

 Dózsa György út  

 Dunakanyar krt.  

 Ady Endre út  

 Sztaravodai út  

 Szarvashegyi út  

 

Az érintettség általános értékelése – nappal, éjjel, zajforrás-csoportonként 

 

Közút 

 Összes 

lakoshoz 

viszonyított % 
Nappal Lden Darabszám 

Lakos 

szám 

Lakóépület >63 967 4533 19 

 Összes 

lakoshoz 

viszonyított % 
Éjjel Léjjel Darabszám 

Lakos 

szám 

Lakóépület >55 741 4000 17 
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A zajhelyzet általános összefoglaló értékelése 

 

Szentendrén az átmenő forgalommal rendelkező országos utak (11. sz. főút, j. ök út, 1112 j. 

ök út, 1116 j. ök út) mellett magas a zajterhelés. A közúti közlekedés által okozott zaj két 

összetevőből áll. Egyrészt a településen átmenő tranzit -, másrészt a belső forgalomból. 

Különösen magas azokon a helyeken, ahol emelkedő van. Magas továbbá a belső 

forgalommal kapcsolatban álló Pomázi, Kálvária utak mellett. 

 

A gerincen vezető főutaktól származó zajterhelés több helyen árnyékolatlanul tud terjedni, így 

hatásterülete viszonylag széles (pl. Szentlászlói út). 

 

A forgalmi helyzet elsősorban a Budapestre bevezető és a főutakhoz kapcsolódó országos 

úthálózaton a csúcsidőszakokban kritikus, de ezek túlterheltsége miatt a települési úthálózat 

egyes útvonalain is torlódások alakulnak ki. A települések megközelíthetőségének biztonsága 

szempontjából igen kedvezőtlen, hogy kapcsolataik egy-két útvonalra koncentrálódnak. 

 

Magas a zajterhelés: 

 Ady Endre út (Dunakanyar körút, Várkonyi Zoltán utca) 

Sztaravodai út (Dunakanyar körút, Bolygó utca) 

Szentlászlói út 

Kálvária utca 

 Dózsa György út 

Dunakanyar körút 

Ady Endre út (Várkonyi Zoltán utca, Határ utca) 

 

A település kiváló közlekedési kapcsolattal rendelkezik Budapest irányába. Jelentős 

zajterhelés éri a HÉV melletti lakóházakat.  

 

Zajvédelmi intézkedésekre nem került sor. 

 

Az össz lakosok számához viszonyítva nem magas a jelentős zajjal érintett lakosok száma.  

 

A lakossági tájékoztatás megvalósítása 

Szentendre területére elkészített stratégiai zajtérkép adatai mindenki számára könnyen és 

teljes körűen elérhetőek a következő címen közvetlenül: 

 http://terkep.budapest.hu/website/zajterkep_html/zaj_index1.htm 

Az elkészült stratégiai zajtérképek 2007. május 29-től folyamatosan elérhetőek, 

megtekinthetőek az interneten keresztül. 

Az értelmezés megkönnyítése érdekében az alapvető tudnivalókat is megkapja mindenki, aki 

a honlapra ellátogat. 

http://terkep.budapest.hu/website/zajterkep_html/zaj_index1.htm
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Intézkedési terv; hosszú távú zajcsökkentési stratégia 

 

A zajterhelés csökkentése érdekében minimális célkitűzés: a lakosság zajterheltsége ne 

növekedjék. 

Ez a célkitűzés a motorizáció még ma is növekedő tendenciái mellett jelentős. 

A célkitűzés megvalósítása a közlekedési zaj műszaki és forgalomszervezési intézkedések 

mellett a területrendezés, - szabályozás eszközeivel érhető el. 

Zajvédelmet eredményező közlekedésfejlesztési intézkedések 

– A 11. sz. elkerülő út megépítése 

A problémák megoldására a település településszerkezeti terve tehermentesítő úthálózat 

kialakítását irányozta elő, amely lehetőséget ad a belterületi útszakaszon a kapcsolódó 

területek rehabilitációjára, a forgalombiztonsági intézkedések megtételére. A tervezett 

elkerülő útvonalak az országos mellékutakra előírt külterületi jellegű paraméterekkel 

építendők ki. A 11. sz. elkerülő út elhelyezése környezetvédelmi szempontból kritikus, 

egyedüli megoldást az alagútban vezetés.  

A közlekedésfejlesztési stratégián belül megvalósítandó a forgalomcsökkentés a belső 

területeken. Ennek eszközei:  

- a Nyugati tehermentesítő út az ipartelep, lakótelepek és az üdülőterület 

megközelítése érdekében (középtávú cél).  

- a 11. sz. főút átmenő forgalmának elsődlegességét felváltja a városlakók 

átközlekedésének elsődlegessége. Éppen ezért fontos a pismányi térség 

forgalmának levezetése a Sztaravodai úton keresztül a nyugati tehermentesítő útra. 

A környezeti állapot javítása, önkormányzati intézkedési terv kidolgozásával, 

motorizáció visszaszorításával a közlekedésben, forgalomcsillapítás – indokolt mértékű 

sebesség-korlátozással, gyalogos-zóna kialakításával stb. érhető el. 

 

– M0 autóút 11-es – 10-es sz. főút közötti szakaszának mielőbbi megépítése  

 

– Szentendrei HÉV vonal rekonstrukciója és egy új, átjárható, elővárosi-városi üzemmódra 

történő átalakítása. 

A jövőben szükséges a jelenlegi kedvező követési idők fenntartása, a HÉV-közlekedés 

színvonalának emelése, a megállók és a járműpark felújítása, P+R és B+R parkolók 

létesítése és a tudatos marketingtevékenység a szolgáltató részéről. Csak így biztosítható, 

hogy a HÉV a gyorsan terjedő egyéni közlekedéssel szemben valódi, környezetbarát 

alternatívát jelentsen. A HÉV lakosságot zavaró hatásaira (zaj) is a korszerű technika 

alkalmazása jelent megoldást. A HÉV vonala mentén van lehetőség zajárnyékoló falak 

telepítésére úgy, hogy azok ne vagy csak kis mértékben rontsák a településképet.  

 

Új, terepszint alatti, illetve melyvezetésű vonalszakasz építése a Szentendrei HEV Köles 

utcai állomása és a Csepeli-Ráckevei HÉV vonalak Lágymányosi Duna-hidi állomásai 

között a Margit sziget, a Nyugati pályaudvar és a Kálvin tér érintésével.  
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–  HÉV vonal ipari, vasúti teherszállításra történő hasznosítása.  

 

– Szentendrei HÉV (É-D-i regionális vasút) vonalnak az esztergomi MÁV vasútvonallal 

való kapcsolatba hozása, az esztergomi MÁV vonal alkalmassá tétele a városi-elővárosi 

üzemmód fogadására. 

 

– „Belváros Kapu Projekt” keretén belül megvalósítandó fejlesztési cél: zárt 

kerékpártárolók elhelyezése: 50 db kerékpár számára. Megfelelő méretű parkolók (P+R 

parkolók) kialakítása.  

 

– Vizi közlekedés fejlesztése,  a Duna hajózási útvonalának fejlesztése. A vízi közlekedés 

városhoz való csatlakozási pontjainak kialakítása  a hatályos szabályozási tervben 

szerint.  

 

A fejlesztés hatásai, eredményei érintik Budapest – napi közlekedésben érintett -

lakónépességének egészét, a feltárt agglomerációs (Duna menti és Pilisvölgyi) térségek 

lakónépességét, különös tekintettel a napi ingázó városkörnyéki lakosságra. A hatások érintik 

a Duna térségi zóna gazdasági- és területfejlesztési szereplőit a jobb elérhetőség, munkaerő 

mobilitás, területfeltárás hatásain keresztül és érintik a passzív lakónépességet a 

környezetkímélő közlekedési mód teremtette jobb életfeltételeken keresztül. 

 

Kedvező hatással lenne a település tömegközlekedésére a Budapesti Közlekedési Szövetség 

(BKSZ) megalakulása. A közös bérletrendszer bevezetése egyszerűsítené és valamivel 

olcsóbbá is tenné a Budapestre közlekedők utazásait. 

 

Általános zajvédelmi intézkedések 

 

 Meg kell vizsgálni egy olyan szabályozás kialakításának feltételeit, amely alkalmas 

eszköz lehet arra, hogy 

  a lakossági érintettség ne növekedjen, azaz a küszöbérték feletti zajterheléssel 

jellemzett területeken ne létesüljön új védendő terület; 

 a stratégiai zajtérképen a küszöbérték feletti terheléssel jellemzett területeken 

új védendő létesítmény kialakításakor minden esetben akusztikai, zajvédelmi 

vizsgálat elvégzési kötelezettségét írják elő, és ennek eredményeit az adott 

beruházási tervdokumentációnak tartalmaznia kelljen; 

 a stratégiai zajtérképen a küszöbérték feletti terheléssel jellemzett területeken 

új védendő létesítmény kialakításánál a tervezett létesítmény környezeti zaj 

ellen védett helyiségében a belső téri határértékek teljesítését biztosítani kell; 

 

 Kezdeményezi az önkormányzat az illetékes tárcánál, hogy a következő költségvetés 

kialakításakor biztosítsák a „Zöld forrás” pályázatban passzív akusztikai védelem 

kiépítésének támogatását; 
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 Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a következő költségvetési évtől 

kezdődően - a mindenkori költségvetés lehetőségeinek függvényében – lehetőség 

nyílik-e un. „önkormányzati zajcsökkentési alap”-ot létrehozására, amely a 

stratégiai zajtérképen konfliktushelyzettel jelölt területeken levő védendő épületek 

védelmének megvalósításához legyen pályázat útján igénybe vehető és felhasználható 

(pl.: homlokzati hanggátlásának megerősítéséhez nyújthasson pályázati lehetőséget az 

ingatlan tulajdonosok számára). 

 

 Elemző vizsgálat elvégeztetése, és a vizsgálat eredményeképp megfelelő 

szabályozási javaslat kidolgozása a stratégiai zajtérkép előállítása során keletkezett 

adatállomány további, egyéb területeken történő alkalmazási lehetőségeiről, az 

adatkezelés és feladat-felhasználás szabályairól (intézményi háttér létrehozásáról, 

személyi feltételek megteremtéséről). 

A stratégiai zajtérkép készítése során sok olyan adat előállt, amelyek hasznosak 

lehetnek más szakterületek számára is. (Ugyanezek az adatok alkalmasak arra is, hogy 

például a közlekedési légszennyezés területi eloszlásának becsléséhez kiinduló adatul 

szolgáljanak.) 

A térinformatikai formában (ESRI-shape állomány) rendelkezésre álló adatok – kis 

többletmunkával – felhasználhatók ingatlanügyi, népesség-nyilvántartási, 

városrendezési, építészeti, műemléki vagy közművekkel, vagy mással kapcsolatos 

adatábrázolásra, feldolgozásra. 

Javasolt egy minden szakterület által gondozott adatbázis, amelyet az Önkormányzat 

informatikai csoportja (vagy akár egy erre a célra létrehozott külön szervezet) tartana 

karban; ez első ízben adna lehetőséget arra, hogy egységes adatok, térképek alapján 

történjen a város helyzetének leírása és az egyes projektek tervezése.  

 

 Javaslat kidolgozása a stratégiai zajtérképek alkalmazásának („működtetésének”) 

részletes szabályairól, amellyel – megfelelve a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. és 47.§-ainak – megvalósítandó a 

törvényben előírt folyamatos lakossági tájékoztatás. (Szabályozni kell ezzel 

összefüggésben a stratégiai zajtérképeket érintő adatokkal kapcsolatos 

adatszolgáltatási kötelezettséget, az adatkezelés rendjét is.) 

 

 

Az intézkedési terv megvalósításával elérhető érintettség-csökkenés 

 

A stratégiai zajtérkép elkészültét követően Szentendre területén nem történt olyan, a stratégiai 

zajtérképezés módszerével értékelhető intézkedés, melynek az érintettségre való hatása 

kimutatható lenne. 

A jelen intézkedési tervben meghatározott zajcsökkentési, - védelmi intézkedések hatását a 

következő stratégiai zajtérképen lehet majd értékelni, illetve kimutatni. 

 


