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I. ELŐZMÉNYEK 

 
Szentendre Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2017-re készítette el az „új-településrende-
zési eszközeit, s fogadta azokat el. Ennél fogva a hatályos településrendezési eszközök az alábbiak:  

 176/2017. (VII. 27.) Kt. sz. határozattal megállapított Településszerkezeti Terv, (a továbbiak-
ban: TSZT)  

 26/2017. (VII. 31.) ök. rendelettel elfogadott Szentendre Építési Szabályzat (továbbiakban: 
SZÉSZ) és annak mellékletei között a Szabályozási Terv (továbbiakban: SZT). 

 A SZÉSZ két alkalommal módosult a jóváhagyását követően: 

– a 8/2018. (III.26.) önkormányzati rendelettel, mely 2018. március 27-től hatályos és 

– a 15/2018. (VII.23.) önkormányzati rendelettel, mely 2018. július 24-től hatályos, 

 Jelen módosítással párhuzamosan folyamatban van a Településszerkezeti terv és a SZÉSZ módo-
sítása a Belváros déli részén a Duna korzó mentén található közpark és volt Kaszinó környezeté-
ben tervezett fejlesztésekkel kapcsolatosan. 

 

Jelen véleményezésre bocsátott dokumentáció a hatályos településrendezési eszközök közül a SZÉSZ 
és annak mellékletei módosítása céljából készült.  

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017 szeptemberében, a 35/2017. (IX.15.) önkor-
mányzati rendeletében a hullámtérben elhelyezkedő településközponti vegyes területű övezetbe tar-
tozó telekre változtatási tilalmat rendelt el. A változtatási tilalmat szeretné az Önkormányzat mielőbb 
feloldani, melyhez szükséges a hullámtérben lévő övezeti előírásokat felülvizsgálni, s ennek eredmé-
nyeként a SZÉSZ-ben azt módosítani. 

A változtatási tilalom indokát az képezte, hogy a településrendezési eszközök felülvizsgálatának idő-

szakában készült és véleményezési eljárás alatt volt a Duna-folyam mederkezelési terve. A terv még 

nem volt végleges, s nem volt egyértelmű a hullámtéri területek „zónásítása”, s az egyes zónákhoz 

kötődő használati lehetőségek tekintetében.  

A mederkezelési terv Vízügyi Igazgatáság által lefolytatott véleményezési folyamata rendkívül elhúzó-

dott, társadalmasítása nem volt lezárható. Ezért kormányrendelettel történő elfogadása máig nem tör-

tént meg. Az „iparágon” belül belső döntés alapján a szakhatósági és államigazgatási véleményezések 

során mégis a mederkezelési tervben szereplő előírásokat figyelembe kell venni. A településrendezési 

eszközök kidolgozásának időszakában ezért nem lehetett egyértelműsíteni egyes hullámtéri beépítésre 

szánt területek vonatkozásában, hogy milyen következményekkel járnának a helyi építési szabályzat 

rendelkezései. Nem volt eldöntve, hogy a hullámtéri területen a településközpont vegyes területen 

milyen rendeltetések támogathatók, s milyen egyéb rendeltetések kerülendők. Mivel Szentendrén a 

Városi Önkormányzat felelős az árvízvédelemért, ezért mérlegelendő, hogy mely rendeltetések azok, 

amelyek további terjedése, újak előfordulása a hullámtérben kerülendő. 

A módosítás másik okát a Waterfront Hotel fejlesztési igénye generálta. Szentendre Önkormányzat 
Képviselőtestületét megkereste a Waterfront Invention Kft. hogy az idegenforgalomnak szóló szolgál-
tatás, valamint a helyi szállás lehetőségek színvonalának emelése érdekében fejlesztést szeretne vég-
rehajtani a tulajdonát képező ma is hotelként működő területen. A telken jelenleg is működő hotel 
épületeit részben elbontva, s a főépületet átépítve szeretne olyan fejlesztést végrehajtani, mely a ha-
tályos településrendezési eszközökben megfogalmazottakhoz képest jelentősebb intenzitású terület-
használatot igényel.  

A hotel területére a Waterfront Invention Kft. telepítési tanulmánytervet készíttetett, melyet Szent-
endre Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatással elfogadott. 
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A módosítással összefüggésben az Önkormányzat Képviselő-testülete 132/2018. (VII.19.) Kt. sz. hatá-
rozatában az alábbi döntéseket hozta: 

1. elfogadta a Szentendre, belterületi 4432 hrsz. alatti ingatlanra szólóan kidolgozott telepítési 
tanulmánytervet,  

2. kiemelt fejlesztési területté nyilvánított az érintett területet, 

3. a Szentendre 4432 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozóan a fejlesztéssel összefüggésben a telepü-
lésrendezési eszközök módosítását a 314/2012. Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pont sze-
rinti ún. „tárgyalásos eljárás” szerint kívánja lefolytatni. 

A szabályozást módosító dokumentáció elkészítésére megbízta a PRO-TERRA Kft. tervező irodát. 

Jelen dokumentáció módosítást tartalmaz a változási igényekre tekintettel a SZÉSZ előírásaiban, s an-
nak egyes mellékleteiben, többek között a szabályozási terven (SZT). 

A dokumentáció első fejezetében a jóváhagyásra váró dokumentumok találhatók, míg második fejeze-
tében az alátámasztó munkarészek. 

A jóváhagyásra váró dokumentumok között szerepel a SZÉSZ-t módosító rendelettervezet, és annak 
mellékleteiben bekövetkező változásokat bemutató tervlapok. 

A partnerségi véleményezés lezárása után következik a véglegesített dokumentáció megküldése a Pest 
Megyei Kormányhivatalhoz, ahol a végső szakmai vélemény megkérésével az állami főépítész általi tár-
gyalásos eljárás lefolytatása biztosítja az államigazgatási szervek és egyéb, a vonatkozó kormányren-
deletben megjelölt érintettek véleményezésére a lehetőséget. 

A tárgyalásos eljárás eredményes kimenetele után az állami főépítész által készített jegyzőkönyvben 
foglaltak adják meg a lehetőségét az önkormányzati módosító rendelet meghozatalának. 
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK ÉS AZOK RAJZI MELLÉKLETEI: 

Szentendre Építési Szabályzatának módosítása (rendelettervezet és mellékletei) 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/…. (… …) önkormányzati rendelete 
Szentendre Építési Szabályzatáról szóló  

26/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX Törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Kormányrendelet 38. §-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró és a Kormányrendelet 9. mel-
lékletében felsorolt államigazgatási szervek, továbbá a partnerségi egyeztetés szabályzatában megje-
löltek véleményének kikérésével, Szentendre Építési Szabályzatáról szóló 26/2017. (VII. 31.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

1. Módosuló rendelkezések 

1.§ (1) Szentendre Építési Szabályzatáról szóló 26/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendelet (to-
vábbiakban: SZÉSZ) 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) 1. melléklet: 1.1. Szabályozási Tervlapok szelvénybeosztása és jelmagyarázata  
SZT-0/m1 jelű tervlap (A3) 

1.2. Szentendre Város Szabályozási Tervlapja szelvényezetten 
SZT-1/m1; SZT-2/m2; SZT-3/m3; SZT-4/m3; SZT-5-től SZT-8-ig jelű 
tervlapok M = 1: 4000 léptékben (A1) 

1.3. SZT/EV6 jelű szabályozási fedvényterv M = 1: 6000 léptékben (A3)” 

1.4. SZT/BS jelű szabályozási fedvényterv M = 1:2000 léptékben (A2) 

1.5. SZT/Wf jelű szabályozási fedvényterv M = 1: 2500 léptékben (A4)” 

2.§ (1) A SZÉSZ 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A településközpont terület a lakórendeltetésű és olyan települési szintű egyéb rendeltetésű 
épület elhelyezésére szolgál, amely nincs jelentősen zavaró hatással a lakó rendeltetésre. A 
nagyvízi meder hullámtéri területén elhelyezkedő telken eltérő övezeti előírás hiányában 
új lakórendeltetés nem alakítható ki, de megtartható és megújítható a lakórendeltetés a ki-
alakult térméretű 4445 hrsz. és 4437 hrsz. alatti ingatlanok esetében.”  

(2) A SZÉSZ 46. § (10) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(10) A Vt/0 jelű építési övezetben a kialakult engedéllyel épült építményeken az állag és va-
gyonvédelmi beavatkozásokon és a bontáson kívül egyéb építési tevékenység nem végez-
hető, az épületek nem bővíthetők, rendeltetésük nem változtatható meg.” 

(3) A SZÉSZ 46. § az alábbi (14) bekezdéssel egészül ki: 

„(14) A Vt/18-H jelű építési övezetben  

a) elhelyezhető épület a (2) bekezdés b) – e) és g) pontjában megjelölt rendeltetést tartalmaz-
hatja, 

b) a Duna-korzó szintjéhez képest „terepszint alatt” lábakon álló szerkezet építhető, mely 
gépkocsitároló, vagy vízi jármű elhelyezésére szolgálhat, 

c) a Duna mederhez kapcsolódó terepszinten a b) pontban jelölt rendeltetéssel a beépítés mér-
téke legfeljebb 60%-ig terjedhet, 
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d) a gépkocsik és vízi járművek tárolását biztosító építményszinten kívül - a tetőtéri szintet is 
beleértve - további három hasznos szintet lehet kialakítani, legfeljebb 45%-os beépítési mér-
tékkel,  

e) a harmadik hasznos szint feletti födémen a tetőre kivezető felépítményen (lépcsőház, lift) 
kívül, csak egyéb épületgépészeti berendezések helyezhetők el, melyek zárt helyiséget nem 
képezhetnek, csak technológiai, épületgépészeti berendezésként alakíthatók ki, 

f) az épület legmagasabb pontja a Duna-korzó szintjéhez mérten 15,0 m lehet, 

g) az építési hely meghatározása: 

ga) az épület a Duna-korzó felől előkert nélkül alakítható ki, a délnyugati telekhatáron az 
előkert legalább 5,0 m legyen, 

gb) az épület oldalhatáron álló lehet, melynek kialakításakor a telek északkeleti oldalhatárát 
a Duna-meder szintjén legfeljebb 3,0 méterre közelítheti meg az épület tartószerkezete, 
valamint az első hasznos szint alatti padlófödém legfeljebb 1,5 méterre közelítheti meg 
azt, 

gc) a Duna-meder felőli telekhatáron az építési határvonal legalább 10,0 m, 

h) kerítésépítési szabályok: 

ha) az északkeleti telekhatáron a kerítés magassága tömör kerítés esetében elérheti a 2,0 m 
magasságot, 

hb) a Duna-korzó felől, valamint a déli közterületi határon kerítés legfeljebb 1,20 m magas-
ságban építhető, 

hc) a Duna-meder felőli telekhatáron kerítés nem építhető, 

i) a kötelező zöldfelület számításába az épület vízzel elárasztott teraszán, tetőzetén kialakított 
zöld növényzettel is rendelkező felület legalább 50%-os mértékben beszámítható.  

3.§ (1) A SZÉSZ 1. melléklet 1.2 pont SZT-3 jelű tervlapja helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 

(2) A SZÉSZ 1. melléklet 1.2 pont SZT-4 jelű tervlapja helyébe a rendelet 2. melléklete lép. 

(3) A SZÉSZ 1. melléklete a 3. melléklet szerinti 1.5 ponttal egészül ki. 

(4) A SZÉSZ 3. melléklet 5. pontjában a 4. sz. táblázat az alábbi 21. sorral egészül ki. 

(5) Hatályát veszti a SZÉSZ 4. melléklet 5. pontjában a „4432” szövegrész. 

(6) A SZÉSZ 6. melléklet 2. pontjában a 3. sor helyébe következő sor kerül: 

3. szállás jellegű –kivéve hajléktalanszálló 
és idősek otthona, diákszálló, diákotthon- 
önálló rendeltetési egység minden (a) ven-
dégszoba után 

1  1  1,43  1,43  -  

(7) A SZÉSZ 6. melléklet 7. pontja helyébe a 4. melléklet lép. 

2. Záró rendelkezés 

4.§ A rendelet 2018. ….. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 
 

Verseghi-Nagy Miklós dr. Gerendás Gábor 
polgármester jegyző 

Záradék: 
A rendelet 2018. ……….-én kihirdetésre került. 

dr. Gerendás Gábor 

jegyző 

21 Vt/18-H O 8.000 45 
45 

(60*) 
T 25  10,5 

*hullámtéri terepszin-
ten rendeltetéshez 

kötve 



SZENTENDRE  WATERFRONT - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 
2018 

 

 

PRO-TERRA Kft. * TÁJOLÓTERV Kft. * MOBIL CITY Bt. * KÉSZ TERVEZŐ Kft. 

1. melléklet Szentendre Építési Szabályzatáról szóló 26/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2018. (… …) önkormányzati rendelethez 

 
Az SZT-3/m3 jelű tervlapot olvasható léptékben lásd külön mellékletben (nyomtatásban, eredeti léptékben A1 méretű lap).  
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Az SZT-2/m3 jelű tervlapot olvasható léptékben lásd külön mellékletben (nyomtatásban, eredeti léptékben A1 méretű lap).
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3. melléklet Szentendre Építési Szabályzatáról szóló 26/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló …/2018. (… …) önkormányzati rendelethez  

1.5 SZT/Wf jelű szabályozási fedvényterv 

 
Az SZT/Wf jelű 1.5 fedvénytervet olvasható léptékben lásd külön mellékletben 

(nyomtatásban, eredeti léptékben A4 méretű lap). 
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4. melléklet Szentendre Építési Szabályzatáról szóló 26/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló  …/2018. (… …) önkormányzati rendelethez  
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III. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK KIEGÉSZÍTÉSE  

 

1. TELEPÜLÉSTERVEZŐI VIZSGÁLATOK  

1.1 A TERVEZÉSI TERÜLET VIZSGÁLATA 

A tervezési terület Szentendre Belváros városrész észak-keleti részén a Duna-parton helyezkedik el, 

ahol évtizedek óta az üdüléssel, majd a szállásszolgáltatással összefüggésben hotel üzemel. A vizsgált 

területet nyugati oldalról a Duna-korzó, keletről a Duna 

medre veszi közre, míg északról a Vízmű terület hatá-

rolja. A hotel-telek déli oldalához csatlakozik a Wiking 

Yacht Club által használt, a vízi sportokat szolgáló terü-

let.  

A tervezési terület jelentős mértékű átalakulása az 

1970-es évekre nyúlik vissza. Noha az 1960-as Általános 

Rendezési Terven (a továbbiakban: ÁRT) még kerthasz-

nálatú, beépítetlen területként van ábrázolva, az 1984-

es ÁRT-ben már a Hotel Party felirat olvasható a telekre 

felírva. Az 1960-as terven az Ady Endre utcáról megkö-

zelíthető Művésztelep helyén lévő gyümölcsös található 

szemközt a területtel, s maga a vizsgált terület, részben 

kert, részben ligeterdő jelölésű. 1984-re a térkép bizo-

nyossága szerint Duna-parton a csónakkikötő üzemelt. 

Figyelemre érdemes, hogy ÁRT-ben még a kerékpárút az 

érintett területet keletről megkerülve, a Duna-part 

mentén van jelölve, mely elvezet a régi kikötőig, s to-

vább halad északi irányba a Duna-meder mentén jelölt 

ligetes erdővel kisérve. 

A tervezési terület területhasználati jelölése a korábbi városrendezési tervekben 

 

 

Az 1960-as Általános Rendezési Terv részlet Az 1984-es Általános Rendezési Terv részlet 
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A területhasználat időbeli átalakulása a légifelvételeken követhetően: 

1959. 10. (légifelvétel) 1971. 05. (légifelvétel) 

1978. 08. (légifelvétel) 1992.07. (űrfelvétel) 

2018. (légifelvétel) 

A különböző időkből származó légifelvételek jól mutatják a vizsgált terület fokozatos átalakulását. A 
legkorábbi felvételen, 1959-ben a szomszédságban láthatóan már 3 db vízmű-kút létezett, s velük ösz-
szefüggésben a szivattyúház is megépült. A környezetükben ligeterdő és viszonylag széles homokpad 
övezte a Duna vizét. A következő időből származó (1971-es) felvételen már számos épület jelenik meg 
a térségben. Megépült a Teátrum a szemközti terülten, a vizsgált telken megépült az „Őrház” épülete, 
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távolabb a Művésztelep új épületei is láthatóak, s a Duna-part mentén széles sávban felhízott a liget-
erdő. Míg a 80-as évekig a vízmű-kutak, az ivóvíz-szolgáltatással összefüggő építmények és ligeterdős 
területhasználat volt jellemző a Duna-part e szakaszán, 1980-es évek közepére már felépült a vizsgált 
telken a kiváló adottságú és műszaki szolgáltatásokkal rendelkező honvédségi üdülő, amely a rendszer-
változással együtt járó tulajdonosi változások során a Posta Bank tulajdonába került újrahasznosítási 
céllal. A kilencvenes évekre birtokba vették a vizsgált területtől délre lévő ligeterdős területet a sza-
badidős hajózásban érintettek, s „yacht klubot”, hozzá kapcsolódó kikötőt telepítettek a Duna-partjá-
nak e szakaszára. Mára a légifelvételen látható a Duna-part menti ligeterdő eltűnése hotel telke és 
yacht-klub által használt terület egy részén. 

Madártávlatból kivehető a telek jelenlegi beépítettsége. A már a 90-es évek elejére kiépült 5 db egy-
mástól eltérő építészeti formálású épületen kívül, egy műfüves teniszpálya és fürdőzésre is alkalmas 
vízmedence, mely a vendégeknek nyújtható szolgáltatást képezi a hajó kikötés lehetősége mellett. 

 

 

A domborzati térkép a ’90-es 
évekre jellemző területhaszná-
latot mutatja. Az érintett telken 
a „Szó” felirat jelzi, hogy már ak-
kor is szállóként funkcionált. Jól 
kivehető a vízmű kutak sora az 
északon határos „Vízügy” fel-
iratú telken. A térkép híven mu-
tatja a mai beépítettséget. A jel-
lemzően beépítetlen környezet-
ben a „Teátrum” nagy alapterü-
letű épülete látszik csak a Duna-
korzó e szakaszán. 

 

1.2 A TERÜLET TULAJDONOSI ÉRINTETTSÉGE ÉS BEÉPÜLTSÉGE 

A változtatás alá vont telek magántulajdonú, 
környezetében a tervezési terület határán a 
telekkel határos a Duna-meder, a Duna 
korzó és a Vízmű telke. 

A telek térképen mért területe közel 8.500 
m2, amelyen az elhelyezkedő más-más stí-
lusban és szerkezettel megépített épületek 
összesen 1330 m2-es alapterülettel jelenleg 
15,7 %-os beépítési mértéket képeznek. 

 
A 4432 hrsz.-ú magántulajdonú tervezési te-
rületet északon és kelet-délkeleti irányból ál-
lami, míg nyugat-délnyugati irányból Szent-
endre Város Önkormányzat tulajdonát ké-
pező telkek határolják. A telek a hullámtér-
ben helyezkedik el. 
 
 
 

Az alábbi táblázat a tulajdoni lapokon szereplő adatokat mutatja be az érintett telkekre vonatkozóan. 



SZENTENDRE  WATERFRONT - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 
2018 

 

 

PRO-TERRA Kft. * TÁJOLÓTERV Kft. * MOBIL CITY Bt. * KÉSZ TERVEZŐ Kft. 

15 

s.sz. HRSZ 

terület nagy-
sága /térké-
pen mérve/ 

(m2) 

terület nagy-
sága /tulaj-
doni lapon 

(m2) 

használati jelleg Tulajdonos 

Belterület 

1. 1789/2 5.985 6.121  
Duna korzó közterü-
let 

Szentendre Város Önkor-
mányzata 

2. 4431 459 462  beépítetlen terület 
Szentendre Város Önkor-
mányzata 

3. 4432 8.455 8.404  hétvégi ház, udvar Magántulajdon 

4. 4435/2 6.569 6.712  vízmű Magyar Állam 

5. 4435/4 32.296 32.227  vízmű Magyar Állam 

Külterület 

6. 02/3 1.918 1962 ártér Magyar Állam 

7. 02/16 1.213.800 1.236.709  Duna folyam Magyar Állam  

A trapéz alakú telek nyugati határa mentén 128 méter hosszban halad a Duna-korzó Északon 124 m-
es hosszban érintkezik a Czóbel sétányként is használatos Vízmű-telekkel. (Bár nem közterületi beso-
rolású a Vízmű telkének egy része, de megtűrt állapotként a Czóbel sétány néven a gyalogosok és a 
kerékpárosok által szabadon használható. 

  

Dél-keleten a Duna-part 119 m-es szakaszával határos a telek, s vízállástól függően jelentős szélesség-
ben a Duna-mederhez tartozó szárazulat is kapcsolódik a telekhez. Legkisebb telekméret a déli határon 
van. Itt 33 m-re szűkül az északi telekhatárnak mintegy negyedére, ahol jelen használatában a Wiking 
Yacht Club által hasznosított önkormányzati beépítetlen telek és az állami tulajdonú ártér besorolású 
terület húzódik, jelentős méretű feltöltéssel kiegészülve a Duna medrében. Az említett terület déli ré-
sze beerdősült, ártéren belüli zöldfelületként „közpark rendeltetésre”, vagy részben közparkolóra al-
kalmassá tehető. A fenti légifelvételen látható az épültek „vezérszintje”, s így telken jelenleg a beépí-
tett alapterület 1.330 m2 amely 5 db épületben található. A főépület 712 m2-es  
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1.3 A TERÜLETFELHASZNÁLÁS VIZSGÁLATA 

A Waterfront Hotel építése egy olyan tervezett beruházás, melynek végső célja, hogy Szentendrén lét-
rejöjjön egy olyan minőségi szolgáltatásokat biztosító szálloda-komplexum, melyre a városban eddig 
nem volt példa, noha régen igény lenne rá. 

A tervezési terület Szentendre történelmi belvárosi magjának észak-keleti területén helyezkedik el. 

A hatályos településrendezési eszközökben a településszerkezeti terven és a szabályozási terven is be-
építésre szánt, településközponti vegyes területként szerepel az érintett telek.  

A hatályos településrendezési eszközök rendelkezései a tervezési területen 

 

 

 Hatályos TSZT-részlet 

 

 

 

 

A településszerkezeti terv a Rév utca térségében je-
löli Szentendre és a Szentendrei-sziget közötti kap-
csolatot biztosító kerékpár-gyalogos híd fogadására 
alkalmas egyik lehetséges helyszínt.  

Jelöli továbbá a Duna-korzó menti kerékpárutat és a 
Czóbel sétány menti helyi jelentőségű kerékpárútvo-
nalat is. 

 

Hatályos SZT részlete  

 

 

A hatályos szabályozási terven a telek a 
„Vt/8-H” jelű építési övezetet kapta. A tele-
pülésközponti vegyes övezetek jele a Vt, 
mely mellett az övezeti sorszámon kívül a 
„H” betű a „hullámtéri terület” megjelölést 
jelenti. Az építési övezetet besorolása sze-
rint az alábbi építési paraméterek jellemzik 
a telket. 30%-os beépíthetőség, 7,5 méter 
legnagyobb épületmagassági értéken. Sza-
badon állóan legfeljebb 3.000 m2 kialakít-
ható telken. Elővásárlási jog is jelölt a telken 
Szentendre Város Önkormányzat javára. A 
Duna-part mentén a zöldfelülettel rendel-
kező vízgazdálkodási terület besorolású (V/z 
jelöléssel), mely a part menti szárazulatokat 
fedi le.  

 

A tervezési területet „Vt” jelű „településközpont vegyes” elnevezésű területfelhasználásban változást 
nem igényel a fejlesztési program. A vegyes területhasználat éppen nevéből fakadóan több féle ren-
deltetést tartalmazhat. Az érintett telek rendeltetése ma is és a fejlesztési terv szerint is kereskedelmi 
szállást nyújtó vendéglátás. 
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A hatályos SZÉSZ övezeteket tartalmazó táblázatában a vegyes településközponti övezetek 11. sorában 
találhatóak a telekre vonatkozó építési övezeti paraméterek. 

A vizsgált területen kívül, tőle északra a „Vízmű” telek északnyugati részéhez kapcsolódva, abba be-

ékelődve található még egy ilyen jelű övezetbe tartozó terület. Ezért a vizsgált terület övezeti paramé-

tereinek módosításához új övezetet kell képezni  

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2017. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 

változtatási tilalmat rendelt el valamennyi hullámtérben elhelyezkedő településközponti vegyes terü-

letet érintően. A változtatási tilalom elsődleges célja az volt, hogy rendelkezésre álljon egy átmeneti 

idő, mely alatt kiderülhet a rendelet meghozatalának idejében véleményezés alatt álló Nagyvízi Me-

derkezelés Terv hatása a Duna-part menti területek építési feltételeinek alakulása tekintetében. A ké-

szülő Duna-folyam mederkezelési tervben pontosításra és elfogadás után végelegesítésre várt a hul-

lámtéri területek „zónásítása”, s a hozzájuk kötődő használati lehetőségek. A mederkezelési terv véle-

ményezési folyamata rendkívül elhúzódott, - máig nem zárult le -. A Vízügyi Igazgatóság által lefolyta-

tott társadalmasítása során számos, önkormányzatoktól (Szentendre Városától is) beérkezett kifogás 

miatt elakadt a folyamat. Ezért a településrendezési eszközök kidolgozásának és elfogadásának idősza-

kában nem volt tudható a hullámtéri területbe tartozó településközpont vegyes területen milyen ren-

deltetések támogathatók, s milyen egyéb rendeltetések kerülendők. Megmaradhatnak-e a szerzett jog 

alapján a fennálló rendeltetések? Ki vállalhatja annak következményét, ha beépítésre kijelölt területek 

visszahívásra kerülnek? 

Jelen módosítást igénylő fejlesztési program a területen rendeltetésváltozást a kialakult állapotok fi-

gyelembe vételével készült településszerkezeti tervi tartalomhoz képest nem igényel. Ennél fogva nem 

ütközhet a mederkezelési tervben foglaltakkal sem most, sem később. A településrendezési eszközök 

tekintetében módosítást a fejlesztés volumene miatt a helyi építési szabályzat igényel. Így készítendő 

SZÉSZ módosítás tisztázhatja a rendeltetés szerinti besorolást, s feloldást adhat a változtatási tilalom 

alól. 

Összegezve: a fejlesztésre szánt területre vonatkozó helyi építési szabályzat előírásaiban és az építési 

övezet paramétereiben merült fel változási igény a fejlesztés megvalósíthatósága érdekében. 

 
2. A TÁJI-, TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK, ZÖLDFELÜLETEKRE VONATKOZÓ VIZSGÁLATOK 

2.1. TÁJSZERKEZET, TÁJHASZNÁLAT, ZÖLDFELÜLETEK ÉRTÉKELÉSE 

Szentendre a Duna partján, a Visegrádi-hegység és a Vác-Pesti-Duna-völgy kistájak határán fekszik. A 
közigazgatási terület keleti határán folyó Duna mentén jellemzően sík, alacsony és magas árterek hú-
zódnak. 
 országos- és helyi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, érték, 
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11 Vt/8-H SZ 3.000- 30 - - 25 7,5 
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emlék 

A tervezési területen belül országos vagy helyi védett, vagy védelemre tervezett természeti terület, 
természeti érték, valamint ex lege védett terület nem található. 

A terület közúti kapcsolatát biztosító Duna korzó közterületein lévő fák a 47/2000 (IX.15.) önk. rendelet 
alapján helyi természetvédelmi védettség alatt állnak.  

 nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület 
A vizsgált terület nem áll semmilyen nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt, így a Natura 2000 
területeknek sem része. A terület közvetlen szomszédságában húzódó Duna már Natura 2000 terület 
(Duna és ártere Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUDI20034). 
 

 
 

 

Tájképvédelmi terület a tearvezési területen és 
környezetében 

Természetvédelmi területek a telek környezetében 

 országos ökológiai hálózat területei 

A Waterfront területe nem része az Országos Ökológiai Hálózatnak. A terület közvetlen szomszédságá-

ban húzódó Duna, része az országos ökológiai hálózatnak, ökológiai folyosó szerepkörű terület.  

 tájképvédelem 

Az érintett terület része az OTrT tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetének. 

A tervezési terület tájképi látványában fontos megjelenésű tájrészlet, településképi kitettsége jelentős.  

 

A Nébih Erdőtérképén elérhető adatbázis alap-

ján a Waterfront Hotel térségében, attól északra 

erdőtervezett erdő található (107/A). A vizsgált 

ingatlanon nem található erdőtervezett erdő. 

 

 

 

 

 

(www.erdoterkep.nebih.gov.hu) 

Erdőtervezett erdő a Waterfront Hotel telkének kör-

nyezetében 
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A környezeti állapot jellemzői  

 Termőföld és talaj 

Szentendrén —domborzati adottságai következtében— jelentős kiterjedésűek a víz talajromboló ha-

tásának, az eróziónak kitett területek. A tervezési területet nem érinti sem csúszásveszélyes, sem fel-

színmozgásos terület. A vizsgálat terület talajtípusa löszös üledék. A tervezési terület egésze 

nitrátérzékeny, valamint mélyfekvésű terület. 

  

 
 

Nitrátérzékeny és mélyfekvésű területek   Felszíni és felszín alatti vizek  

 Felszíni és a felszín alatti vizek 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 

27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint Szentendre közigazgatási területe a felszín alatti víz állapota 

szempontjából fokozottan érzékeny terület. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2000. (III.17.) 

Korm. rendelet alapján a Waterfront területe fokozottan érzékeny területen található. 

A terület egésze része a Duna nagyvízi meder területének, továbbá elöntéssel veszélyeztetett terület. 

A vizsgált területen talaj, vagy talajvíz szennyezettségről nincs információ.  

A vizsgált területet vízbázis védőterülete érinti. A területtől északra húzódó Északi vízbázis külső védő-

területe húzódik rá a Waterfront szálloda telkére. A vizsgált területtől északra vízmű-kutak, és figyelő 

monitoring kutak találhatók. 
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Az egész terület része a Duna nagyvízi meder terüle-
tének része, továbbá hullámtéri területnek. 

A tervezési terület része az országos vízminőség-vé-
delmi területeknek. 

  

 
 
A vizsgált terület árvízvédelmi vonatkozásait részletesen a Közművek fejezet mutatja be. 

 Levegőtisztaság és védelme  

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet Szent-

endre városát a „10. Budapest és környéke” zónacsoportba sorolta.  

Szentendre levegőtisztaságát kedvezően befolyásolja a Visegrádi-hegységből folyamatosan áramló hi-

deg levegő. Az átszellőzést a Duna és a Budai-hegység völgyei is segítik.  

A Duna, mint ökológiai folyosó, valamint Natura 2000 terület levegőtisztaság- védelmi szempontból 

ökológiailag sérülékeny terület.  

A térségben nem üzemel olyan üzemi, ipari létesítmény, amely a vizsgált terület a levegőminőségét 

kedvezőtlenül befolyásolná. 

 Zaj- és rezgésterhelés 

A térségben nem üzemel olyan üzemi, ipari létesítmény, amely a tervezet rendeltetésre vonatkozó 

környezeti zaj- és rezgés határértékeket meghaladó terhelést okozna. 

 Hulladékkezelés 

A településen a mind a szilárd, mind a folyékony hulladékok begyűjtése és kezelése megoldott.  

Jelenleg a területen nem folytatnak veszélyes hulladékot eredményező tevékenységet.   

 

3. KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLATOK 

A Duna korzó mentén jelenleg is működő fejlesztésre tervezett Waterfront szálloda fejlesztése terve-
zett, új épületekkel, parkoló-állásokkal, kikötővel. Az ingatlan egyetlen közúti megközelítési lehetősége 
a városközponti szakaszán korlátozott forgalmat viselő Duna korzó. Ez az út teszi lehetővé a Belváros 
Duna partjának megközelítését északi irányból. Csak a Rév utcáig engedélyezett a gépkocsival való 
megközelítés, mely ponttól csak célforgalom hajthat be. Ebből fakadóan a forgalmi terhelés nagyobb 
részét a nagyarányú parkolóforgalom jelenti. A Duna korzó mentén vezet az EuroVelo6 kerékpárút is, 
a tervezési terület előtt a járdán halad egyetlen irányban kerékpárútként. 
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A Duna korzó mentén csak az egyik olda-
lon lehet gyalogosjárdán közlekedni. Az 
út keleti oldalán egyesített gyalogos-és 
egyirányú kerékpáros út van kijelölve. A 
hotel előtt térkő-burkolattal a gépkocsik 
számára kiszélesedik az útfelület. 

A hotel gépkocsi behajtója előtt fut össze 
a Belváros felől érkező, gyalogos-kerék-
páros utat kísérő és gátvonalat képező 
mellvédfal, valamint a Duna-meder felőli 
„szervizút”.A szervizút kitáblázása és 
tényleges használata szerint kerékpárút 
szerepét is betölti, ahol sem a gyalogo-
sokkal, sem a Belvárost átszelő, vagy cél-
forgalommal érkező autósokkal a kerék-
páros nem kerülhet „összeütközésbe”. A 
Duna korzó belvárosi szakaszán a gépko-
csi parkolás kitiltásától a gépkocsiforga-
lom radikális csökkenése remélt. Csak az 
áruszállítói célforgalom, illetve a terüle-
ten lakók számára - behajtási engedély-
lyel - lehet igénybe venni gépjárművel a 
belvárosi Duna korzó szakaszt. Eredmé-
nyekről hírt majd a nyári időszak alatt és 
után lehet remélni.  

 

 A Waterfront szálloda ingatlanához hajóki-
kötő is tartozik, így az ingatlanon nem csupán 
személygépjármű forgalom, de kisteher-gép-
jármű forgalom is szükségszerűen zajlik (hajó-
szállítás). A szállodába a vendégek gyakran au-
tóbusszal érkeznek. Az autóbuszok jelenleg 
vagy az ingatlanon kívül, a Duna korzó men-
tén, vagy a telken belül tudnak várakozni. 

A telken belül az épületek lábakon állnak az ár-
téri helyzet miatt. Ez képviseli a garázs-szintet 
a telken, valamint a hajók tárolása is itt van le-
hetőség.  

   

  
Az ingatlan egyetlen közúti megközelítését a Duna korzóra nyíló kapu biztosítja. A gyalogosok és a ke-
rékpárosok szintén a Duna korzó felől érkeznek. A meglévő épületek előtt a közút burkolata mentén 
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egyirányú kerékpárúttá alakított járda és egy parkolónak kiépített felület található, mely északi irányba 
haladva az épületek elhagyása után leszűkül az egyesített kerékpár-gyalogos úttá. 

A vizsgált ingatlan ártéri telek, így az árvízszint alatt, azaz a telek terepszintjén nem helyezhető elmoz-
díthatatlan létesítmény, olyan műtárgy, mely árvíz esetén a víz levonulását akadályozhatná. Az épüle-
tek ártéri szintje esetenként beépített, (pl. a legrégebbi épület az őrház épülete, mely nem lábakon álló 
épület), nagyobb részt az ártéri szinten gépkocsi- és hajótárolás történik. 

4. KÖZMŰ ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI VIZSGÁLAT 

Szentendre Duna korzó északi végénél a Waterfront Hotel telkének tulajdonosa a telkének fejlesztését 
tervezi. A telek közvetlen a Szentendrei Duna-ág mentén fekszik, annak jobb partján. Az elsőrendű 
védvonal a Duna korzón halad, így a terület hullámtéri fekvésű. A telek területét érintik a Dunán levo-
nuló ár-hullámok. Nagyobb árhullámok levonulásakor a telek víz alá kerül. A telek be-építésekor is hul-
lámtéri fekvésű volt, amelynek figyelembe vételével az épületet magas lábakra állították, 1 m-rel ma-
gasabbra, a Duna korzó korona szintjénél, így az árhullámok levonulását jelentősebb káresemény nél-
kül tudta eddig a telek átvészelni. 

A telektől északra eső területen vízmű kutak üzemelnek, amelyeknek hidrogeológiai „külső” védőterü-
let rányúlik a vizsgált telekre, így a vízbázisok védelmére vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni. 

A régebben beépített telek Szentendre történelmi múltú belvárosának a szélén fekszik. A telek környe-
zetének közműellátását is régebben építették, a telek ellátására jelenleg is a teljes közműellátás bizto-
sított. A teljes közműellátásra a közüzemű vízellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés, valamint a 
villamosenergia és a földgázellátás áll rendelkezésre, továbbá az igény szerint kielégített az elektroni-
kus hírközlés is. 

A területen üzemelő közműhálózatok a város egységes közműhálózati rendszereihez tartoznak, annak 
részét képezik. A közhálózatok a szálloda telke előtti Duna-korzó út alatt haladnak. A telken belüli belső 
elosztóhálózatok üzemelnek. A terület Duna felé lejt, nyugat-kelet irányú lejtése meghaladja a 4 m-t. 

Vízellátás 

Szentendrén a közüzemű vezetékes ivóvízellátását a DMRV Zrt. biztosítja. A város ellátása a váci köz-
pontú szolgáltató jobb-parti vízellátási rendszeréhez tartozik. Az ellátás alapbázis szempontjából a 
Duna jobb tarján üzemelő vízmű kutakról biztosított, amelyről induló regionális hálózat Szentendre 
mellett még több település vízellátásának is a gerince. 

A vizsgált telektől északra helyezkedik el a város Északi-vízbázisa, amelyhez tartozó kutak hidrogeoló-
giai „külső” védőterülete érinti a vizsgált területet. A 123/1997 (VII. 18.) kormányrendelet „külső” vé-
dőterületre, mint a már beépített területre vonatkozó előírásait figyelembe kell venni.  

A regionális alapellátó hálózati rendszerben a térszíni- és magas tározók, valamint gépházak biztosítják 
a hálózati nyomást. A vizsgált területet ellátó hálózatban a hálózati nyomását a vízmű gépháza bizto-
sítja. A vizsgált terület vízellátása közvetlenül északi irányból a vízmű telkéről induló NÁ ¾”-os vezeték-
ről épült ki, telken belül NÁ 100-as paraméterű hálózatot építettek, amelyről az ivóvíz minőségű vízel-
látás biztosított. 

A telek saját vízbeszerzést és 12 m3-es homokszűrős víztisztító berendezést is üzemeltet, amelyről a 
nem ivóvíz minőségű vízigény ellátása megoldott.  

A tüzivíz ellátás a közhálózati tűzcsapokról és a telken belüli 500 m3-es tüzivíz ellátás céljára hasznosí-
tott nyílt vízi medence áll rendelkezésre. 

Szennyvízelvezetés 

Szentendrén ma már elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna-hálózat üzemel. A csatornahálózattal 
összegyűjtött szennyvizeket a város déli részén, a Duna mellett megépített szennyvíztisztító-telepen 
tisztítják meg, a tisztított szenny-vizek befogadója a Duna. A szennyvízgyűjtő hálózat és a szennyvíz-
tisztító telep kezelője a DMRV Zrt. 

A vizsgált terület előtt, a Duna korzón, az út nyugati oldalán halad a Dunakanyar regionális NÁ 400-as 
acny nyomócsatornája és vele párhuzamosan halad a vizsgált térségben keletkező szennyvizeket ösz-
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szegyűjtő 30-as beton gravitációs gyűjtőcsatorna. A vizsgált telek topográfiai adottsága, hogy mélyeb-
ben fekszik, így közvetlen a közhálózathoz csatlakozni nem lehet. A telken belül árvízvédetten kiépített 
20-as csatorna gyűjti össze a keletkező szennyvizeket és a telek északi kerítés vonalán kívül, a Duna 
korzó keleti oldalán létesített helyi szennyvízátemelőbe szállítja, ahonnan induló vezeték szállítja to-
vább a szennyvizet a közhálózatba. A közhálózat tovább a hálózati rendszeren keresztül szennyvizeket 
a tisztító telepig. 

A vizsgált telektől délre üzemelő Rév utcai szennyvízátemelő műtárgy okozta korlátozást is figyelembe 
kell venni, amelynek bűzzár hiányában előzetesen jelzett 150 m-es hatásterülete rányúlik a területre. 
A szennyvízátemelő tényleges hatásterületének megállapítása és annak a vizsgált területre okozott 
terhe-lésének megszüntetése a terület igényes hasznosításához szükséges. 

Felszíni és csapadékvíz elvezetés 

A vizsgált közvetlen a Duna menti területen fekvő területről a csapadékvizeket közvetlen a Dunába 
vezetik.  

A vizsgált területen belül csapadékvíz gyűjtő hálózatot építettek ki, amelyre központi zsírfogó is elhe-
lyezésre került, így kellő előkezelés után vezetik a vizeket a befogadóba. 

Árvízvédelem 

A vizsgált terület a Szentendrei Duna-ág 10+320 és 
10+406fkm szakasza között fekszik. A telek topográfiai 
adottsága 100-105 mBf-i szinten fekszik. A terület feltá-
rását szolgáló 2x1 sávos Duna korzó felöl kiépített be-
hajtó előtt az út koronaszintje 105,6 mBf-is, ez is a fo-
lyamkilométer szerinti új MÁSZ 74/2014 (XII.23.) BM 
rendeletben rögzített 105,82 alatt van, miközben a meg-
felelő ár-vízi védelmet a mértékadó árvízszint +1 m-es 
biztonsági magasítás (106,82 mBf) tudná biztosítani.  

A terület előtt a Duna korzó mentén haladó gát a telek 
déli behajtóját megközelíti, de a telek előtti védelmet 
korábban a Duna korzó biztosította, amely ma már a ha-
tályos előírásokat nem elégíti ki, így magasság hiányos. 

Az új MÁSZ-ra a vízügyi ágazat elkészíttette és az ágazat 
elfogadta a nagyvízi mederkezelési tervet, amely a nagy-
vízi mederbe eső területen a területhasznosítás lehető-
ségét meghatározza. A nagyvízi mederre vonatkozó te-
rülethasznosítás a hullámtérben kialakult, a hatályos te-
lepülésrendezési tervek alapján már építési jogot szer-
zett telek területhasznosítási lehetőségét és annak mér-
tékét nem korlátozhatja. A hullámtéri adottságra vi-

szont fel kell készülni, ezért a nagyvízi meder területén az arra vonatkozó előírásokban nem megenge-
dett, de a nagyvízi mederkezelési terv ágazati elfogadását megelőző hatályos település-rendezési esz-
közök alapján már építési jogot szerzett területen új épület építésénél a padlószint a mértékadó árvíz-
szint +1 m biztonsági magasításnak meg-felelő szinten jelölhető ki és figyelembe kell venni, hogy az 
épület árhullámok levonulásakor elöntésre kerülhet. 

A terület közvetlen Duna menti elhelyezkedése miatt további figyelembe veendő korlátozást jelent, 
hogy a Duna mentén a 10 m-es karbantartást szolgáló parti sávot ki kellene jelölni, amelyet a közép-
meder állás kijelölésének a hiányában a meder telkének a határától lehet csak kijelölni, amelyre a me-
der karbantartója számára szolgalmi jogot kell biztosítani. 

A terület hullámtéri adottsága miatt másik figyelembe veendő korlátozás, hogy a védvonal hullámtéri 
oldalán 60 m mélységben gödör ásáshoz az érintett ha-tósággal egyeztetni kell. 
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A kialakult közmű állapotok a telek környezetében 

Energiaellátás 

A tervezési terület energiaellátása vezetékes energiahordozóval megoldott. A villamosenergiát világí-
tásra és technológiai igények kielégítésére használják, a termikus energiaellátásra a földgázellátást épí-
tették ki. 

Villamosenergia-ellátás 

Szentendre, benne a vizsgált terület villamosenergia ellátását is az ELMŰ Hálózati Kft. biztosítja. A te-
lepülés villamosenergia ellátásának bázisa a Pomázi 132/22 kV-os alállomás. Az alállomásról induló 22 
kV-os szabadvezeték hálózatok táplálják Szentendre fogyasztói transzformátor állomásait. 

A vizsgált terület előtt, a Duna korzón halad földalatti elhelyezéssel 22 kV-os kábel hálózat, amely a 
szomszédos területen üzemelő transzformátor állomást táplálja. A terület ellátása erről a transzformá-
tor állomásról kiépített kisfeszültségű elosztóhálózattal megoldott. A terület jelenleg 3*160 A kapaci-
tással rendelkezik.  

A vizsgált terület előtt a közvilágítás a kisfeszültségű elosztóhálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejek-
kel történik, de a vizsgált területen belül már önálló lámpatestek biztosítják a belső terek megvilágítá-
sát, amelynek a táphálózata is földalatti elhelyezésű. 

Földgázellátás 

A város földgázellátásának egyetemes szolgáltatója a NKM Zrt., a település hálózatát a TIGÁZ Zrt. jog-
utója, a MET Magyarország Zrt. üzemelteti. A földgázellátás bázisa a városi gázfogadó és nyomáscsök-
kentő állomás, amelyről az elosztás középnyomású hálózattal épült ki. A középnyomású elosztóhálózat 
a vizsgált területet déli irányból is eléri. A vizsgált terület bekötése a Rév utca-Duna korzó nyomvonalon 
haladó, a vizsgált telekig kiépített vezetékről épült ki. A gázbekötés középnyomású hálózatról megol-
dott, a fogyasztók közvetlen ellátásához szükséges kisnyomású gáz előállítása egyedi, telken belül üze-
melő házi nyomásszabályozóval biztosított.  
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Elektronikus hírközlés 

Vezetékes elektronikus hírközlés 

Szentendre vezetékes elektronikus távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom Zrt. biztosítja. A Bu-
dapest szekunderközponthoz tartozó 32-es körzetszámú Szentendre primer központ Szentendre veze-
tékes távközlési hálózatának bázisa. A település 26-os távhívó számon csatlakozik az országos, illetve 
nemzetközi távhívó hálózathoz.  

A minőségű műsorelosztást a UPC Magyarország Zrt. biztosítja. A kiépített vezetékes hírközlési (táv-
közlési és műsorelosztási) hálózatok a vizsgált terület tágabb térségében föld feletti, a vizsgált terüle-
ten belül földalatti elhelyezésűek. 

Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 

A hírközlési ellátottságot a vezeték nélküli szolgáltatás rendelkezésre állása bővíti. Ennek a vizsgált te-
rületet érintően, területi korlátja nincs, valamennyi vezeték nélküli táv- (Magyar Telekom, Telenor, Vo-
dafone) és műsorelosztó szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani.  

A tervezési területen közcélú vezeték nélküli hírközlési létesítmény elhelyezése nem tervezett. 

IV.  ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK  

1. TELEPÜLÉSTERVEZÉSI JAVASLATOK 

1.1. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLATOK 

A környezet alakításában jelentős változást eredményezne a beépítés koncentráltsága egy épületté 
összekapcsolódva, mégis tagolt tömeget képezően. Bár lényegesen nagyobb alapterülettel jön létre a 
beépítettség, mégis megjelenésében kevésbé tűnne a Duna korzó szintjén tényleges építménynek, hi-
szen a vezérszinten eléggé nagy területen vízzel elárasztott terasz formájában jelentkezik a garázsszint 
feletti födém.  

  
 A telek jelenlegi és tervezet beépítése a MÁSZ+1 szinten. 

A tervek szerint a meglévő épületek közül csak a főépület a Duna korzóval párhuzamosan elhelyezkedő 
négy blokkból álló épület marad meg, s ennek horizontális és vertikális körülépítésével bővülne az épü-
let  

A tervezett szabályozási paraméterekben bekövetkező változások a SZÉSZ módosítását igényli a hotel-
fejlesztés kapcsán. 
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A beépítési terven látható a telek belső közlekedési rendszere, a kiszínezett részek képezik a tényleges 
telekterületét a további vízfelület és a telek közötti területrész az a mederben jelentkező „szárazulat”, 
amely természetesen a vízállás magasságának függvényében növekszik, vagy csökken. 

Az építési paraméterek javasolt változása: 
- a beépítési mérték legfeljebb 45%-os lehet a MÁSZ+1m szinttől magasabban lévő építmény-

szinteken, 
- a beépítés mértéke a Duna mederhez kapcsolódó szinten – mely a Duna-korzó szintjéhez 

képest „terepszint alatti” – legfeljebb 60%-os lehet, 
- a megengedett épületmagasság a MÁSZ+1m szinthez mérten legfeljebb 10,5 m lehet, 
- az épület legmagasabb pontja a Duna-korzó szintjéhez mérten 15,0 m lehet, 
- a beépíthető hasznos szintek száma (az ártéri szinten kívül, a tetőteret is magába foglalóan) 



SZENTENDRE  WATERFRONT - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 
2018 

 

 

PRO-TERRA Kft. * TÁJOLÓTERV Kft. * MOBIL CITY Bt. * KÉSZ TERVEZŐ Kft. 

27 

legfeljebb 3 szint lehet, (a lehetséges beépítést ábrázoló helyszínrajzon a G+F+1, vagy 
G+F+2 jelzi, az épülettömegen belül változó szintek számát. 

A tágabb környezetet is érintő lehet a kikötő lehetséges átalakulása, valamint a lehetséges új gyalo-
gos és kerékpáros Duna-híd egyik feltételezett hely szerinti kialakítása. Ennek egyik elképzelhető he-
lye a térségben a jelenleg yact-klubként működő helyszín. A hídra felvezető, illetve arról levezető for-
galom fogadására biztonsággal a Duna korzón forgalmat csillapító megoldás lehet az út közepén elhe-
lyezett járdasziget, vagy körforgalmi csomópont kialakítása.  

Az épület ismertetett lehetséges szintszámának  illusztrálására egy metszeten lehet értelmezni a be-
építési magasságot. 

 
1.2. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖKBEN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁSOK 

A változások csak a helyi építési szabályzatot, s annak mellékletét képező szabályozási tervet érintik. 

1.2.1. Településszerkezeti változások 

A hatályos szerkezeti terven az érintett telek településközponti vegyes területhasználatú. A terven köz-
területként lett jelölve a Duna korzó valamint a Wiking Yacht Klub lehajtóját biztosító háromszög alakú 
telek. Vízgazdálkodási terület a Duna medre és a vízműkutak területe. A területfelhasználás a rendel-
tetésnek megfelelő, a terv változást a fejlesztési program miatt nem igényel. 

1.2.2. A szabályozási terv módosulása 

 

  
Hatályos Szabályozási Terv Módosuló Szabályozási Terv 

A SZÉSZ módosítását jelenti a Vt/18-H jelű övezet megfogalmazásának pontosítása, valamint az érintet 
rajzi mellékletekben bekövetkező változások átvezetése (SZT-3 és SZT-4 jelű szelvényeken a 



SZENTENDRE  WATERFRONT - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 
2018 

 

 

PRO-TERRA Kft. * TÁJOLÓTERV Kft. * MOBIL CITY Bt. * KÉSZ TERVEZŐ Kft. 

28 

fedvénytervben szabályozott terület szabályozási elemeinek kitakarása), továbbá a HÉSZ mellékletek 
kiegészítése a szabályozási tervmódosítást jelentő SZT/Wf jelű fedvénytervvel. 

A Duna-part mentén a zöldfelülettel rendelkező vízgazdálkodási terület besorolást kapták a part menti 
szárazulatok, illetve a ligeterdős részek. Ebben nem történi k változás 

A hatályos SZÉSZ övezeteket tartalmazó táblázatában a vegyes településközponti övezetek 11. sorában 
található az övezeti paraméterek bemutatása. 

A vizsgált területen kívül, tőle északra a „Vízmű” telekbe ékelődve található még egy ilyen jelű övezetbe 

tartozó terület. Ezért a vizsgált terület övezeti paramétereinek változásához Vt/18-H jellel új övezetet 

kell képezni  

O  Az épület elhelyezése építési helyen belül lehet oldalhatáron és lehet szabadon álló is   

„..” A telek terepszintjére vetített MÁSZ+1 magassági értéken kialakított födém, vagyis, Duna korzó szintjéhez 
képest ” terepszint alatti” az ártérben számított beépítési mérték, melyen csak lábakon álló szerkezet épít-
hető, és csak gépjármű, illetve vízi jármű tárolására vehető igénybe. 

** Az övezeti előírásokban az épületmagasság mellett egyéb feltételhez kötve –hasznos szintszámhoz - érvé-

nyesíthető 

A fenti táblázatban a jelenlegi és az új övezeti paraméterek hasonlíthatók össze. A jelenlegi jelű övezet 

nem szűnik meg, csupán jelen terület kap új övezeti jelet Vt/18-H jelöléssel. A beépíthető hasznos szin-

tek száma tehát 3 szint lehet (az ártéri szinten kívül), az épület legmagasabb pontjának értéke (15,00 

m) olyan magasság, mely biztosítani képes a legfelső szinti födémre való kijutás lépcsőházi felépítmé-

nyét.  

Az építési paraméterek mellett a táblázatban szereplő értékeket kiegészítően további előírásokat java-

solt SZÉSZ-ben megfogalmazni. Például az épületben kialakítható rendeltetések, az épület telken való 

elhelyezése, az épületmagassági érték felső határa. Megfontolást igényel a zöldfelületi arány számítá-

sának kérdése. 

 Az övezetben kialakítható rendeltetések felsorolásában a lakórendeltetés törlésre kerül a hullám-

téri övezetekben. A lakórendeltetés kizárása mellett javasolt kivételesen megengedni a főrendelte-

téshez kapcsolódóan az üzemeltető, vagy a tulajdonos részére 1 db legfeljebb 70 m2 alapterületű 

lakrész kialakítását. 

 A konkrét telken, a szabadon álló épület helyett az oldalhatáron álló épület kialakításának lehető-

sége javasolt, de olyan megkötöttséggel, hogy az északi oldalhatáron, a terepszinten a telekhatártól 

legalább 3,0 méterre legyen elhelyezhető az épület tartószerkezete, míg az első hasznos szint alatti 

padlófödém legfeljebb 1,5 méterig közelítheti meg a telekhatár vonalát. 

 Előkert nélküli beépítésre adna lehetőséget az új szabályozás az új épületrészek esetében is. 

 Az építési övezet Az építési telek Az épület 
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11 Vt/8-H SZ 3.000 30 - - 50 7,5 
hullámtéri terü-
let a MÁSZ ér-
téke szerint 

21 Vt/18-H O 8.000 45 „60” - 25 10,5* 

hullámtéri terü-
let a MÁSZ ér-
téke szerint 
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 A déli határon a szabályozási terv közterületi kialakítást jelöl a 4431 hrsz.-ú szomszédos telken. Itt 

a jelen építési telken az előkert minimális értékét - a közterület kialakítását megelőzően oldalkert 

legkisebb értékét – vagyis az itt értelmezendő építési határvonal távolságát 5,0 m-ben javasolt meg-

kötni a déli telekhatárhoz képest. Jelenleg itt van a Duna korzó felől a telekre járművel való lejutá-

sának egyedüli lehetséges helye. 

A telek területe kialakult: 8.404. m2. Beépítettség a Duna korzó szintje felett mintegy 1,3 méterrel ma-
gasabban kiépített vezérszinttől felfelé igénybe vehető beépítési mérték 45% (amely 3780 m2 lehet) 

A légifelvételen ábrázoltak a vezérszintet, s a felette elhelyezkedő hotel-szintet mutatja 

2. SZAKÁGI JAVASLATOK 

2.1. TÁJRENDEZÉSI ÉS ZÖLDFELÜLETI JAVASLATOK 

2.1.1. TÁJHASZNÁLAT TÁJSZERKEZET ALAKULÁSA, ZÖLDFELÜLETRENDEZÉSI JAVASLATOK 

A tervezett terület használat a már beépült területen eredményez intenzívebb hasznosítást. A hotel 
létesítése jól kapcsolódik a tervezett rekreációs tájhasználathoz. 

A kialakításra kerülő szálláshely térségében fák telepítésén túlmenően cserjék telepítése is ajánlott. 
Növénytelepítés során honos fajok alkalmazása indokolt. 

2.1.2. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉKÉNEK ALAKULÁSA A TERVEZETT TERÜLETHASZNÁLAT ESETÉN 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2006. évi márciusi módosí-
tása a takarékos területgazdálkodás ösztönzése érdekében előírja, hogy újonnan beépítésre szánt te-
rületek kijelölése csak oly módon történhet, hogy az adott település közigazgatási területén az ún. „bi-
ológiai aktivitás érték” nem csökkenhet. Az egyes területek biológiai aktivitás érték (továbbiakban: BA 
érték) számítására vonatkozó előírásokat a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet határozza meg.  

A tervezett településrendezési eszközök módosítása során újonnan beépítésre szánt terület nem kerül 
kijelölésre, ebből következően a biológiai aktivitásérték változása nem vizsgálandó, a közigazgatási 
területen a biológiai aktivitásérték egyenlege nem változik. 
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2.1.3. TÁJKÉPVÉDELMI JAVASLATOK 

A terület jelenleg is beépített terület. Új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. A tervezett 
módosítás hatására a jelenlegi beépítési százalék másfélszeresére (30% —> 45%) emelkedik, és az épü-
letmagasság egy szinttel megnő (7,5 m —> 10,5 m). Így a jelenleginél intenzívebb beépítés jöhet létre 
a területen. Az előírt minimális zöldfelületi arány pedig e változtatásokkal párhuzamosan nagymérték-
ben lecsökken (50 % —> 25%-ra). Ennek kompenzálását a zöldfelületi értékkel rendelkező tetőteraszok 
kialakítása biztosíthatja. Ez az üzemeltetés érdeke is, hiszen a zöld-, illetve vizes-teraszok hiányában 
nem lenne vonzó a hotel. 

A tervezett vízzel elárasztott felületek (épület teraszai, és tetőzete) a tervezett szálloda sajátos látvány-
elemeként működnének, amelyek egyéb pozitív hatásai is lehetnek. A tervezett vízfelület kellemesebb 
mikroklíma kialakulását eredményezheti a szálló- és közösségi helységek környezetében, ezáltal hoz-
zájárulhat a klímaváltozás hatásainak ellensúlyozásához, a hőséghatás elleni védelemhez.  

Az OTÉK hatályos előírásai alapján mesterséges vízfelületet csak abban az esetben számítható be a 
telek zöldfelülettel borított felületei közé, ha állandó vízi élővilág is van medencében:   
      

A vízfelület jellege 
A vízfelület összterületéből zöldfelületként számít-

ható rész 

Mesterséges vízfelület szigetelt mederrel, állandó 

vízborítottsággal, állandó vízi élővilággal 
75 % 

Tervezett vízmedencék olyan kialakításuk lesznek, melyekben növények telepítésére is sor kerülhet. 
Mivel a tervezett medencék állandó vízi élővilága korlátozottan biztosítható, ezért a vízfelületek zöld-
felületi arányba történő beszámíthatósága mérlegelendő, (legfeljebb 30-40%-os mértékben) különö-
sen, ha a födém helyenkénti „kilyukasztásával” az ártérből induló fás szárú növények a lemez felett 
lombkoronával rendelkeznek. 

Fel kell hívni a figyelmet, hogy a tervezett sekély vízzel bíró medencék és növényzetük tervezése, ki-
alakítása és fenntartása is fokozott gondosságot igényel, különben a várt esztétikai hatás elmaradhat. 

3. VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK, KÖRNYEZETI FELTÉTELEK  

3.1. FÖLDTANI KÖZEG ÉS TALAJ  

A tervezett fejlesztés termőföldföldből való kivonást nem teszi szükségessé. Viszont a beépítettség nö-
vekedéséből és a zöldfelületek csökkenéséből következően jelentősen nő a vizsgált területen a burkolt 
felületek aránya 

3.2. FELSZÍNI- ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK 
A tervezett módosítás során építmények elhelyezése, tevékenységek működtetése csak az árvízvé-
delmi előírások, valamint a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) kormányrendeletben előírtak betartásával tör-
ténhet.  

A tervezett módosításnak a felszíni- és felszín alatti vizekre várhatóan nem lesz jelentős hatása, ameny-
nyiben a megvalósuló létesítményekben a szennyvizek és a csapadékvizek gyűjtése, kezelése a vonat-
kozó előírások betartásával történik. 

A földtani közeg és a felszín alatti vizek szennyeződés-érzékenysége, védelme szükségessé teszi, hogy 
új épületek elhelyezése, továbbá mindennemű tevékenység folytatása csak a talaj és a felszíni vizek 
szennyezését kizáró módon történhet.  

Az épületrészek tervezett elárasztása a Duna vizével, valamint a víz Dunába való visszajuttatása vízvé-
delmi-, vízbázisvédelmi szempontok fokozott betartásával lehetséges. Amennyiben a vízfelületek ki-
alakítása, vízutánpótlása nem kellő szakszerűséggel történik, a várt esztétikai hatás nem hogy elmarad, 
hanem a tervezettel ellentétes hatások (nem kívánt algásodás stb.) alakulhatnak ki mind tájképi, mind 
használati, mind fenntartási szempontból. Ha a vízfelületek természetes állapotának fenntartása érde-
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kében vegyszerek használata szükséges, kizárólag környezetkímélő vegyszerek használhatók a vízvé-
delmi hatósággal egyeztetett módon a 123/1997. (VII.18.) kormányrendelet előírásainak betartásával 
lehetséges, mivel a terület vízbázis külső védőterületén belül helyezkedik el! 

3.3. LEVEGŐMINŐSÉG-VÉDELEM 

A tervezett fejlesztés várhatóan a levegő minőségére várhatóan nem lesz kedvezőtlen hatással. Energia 
felhasználásra elsősorban a fűtéshez-hűtéshez és a meleg vízszolgáltatáshoz lesz szükség. A fejlesztés 
megvalósítása során javasolt alternatív energiaforrások felhasználása is, ami környezetvédelmi, leve-
gőtisztaság-védelmi szempontból is igen kedvező. 

3.4. KÖRNYEZETI ZAJ- ÉS REZGÉS 
A tervezett területfelhasználás esetén jelentős mértékű zajterhelésre nem kell számítani. A tervezési 
területen üzemi tevékenységű zajterhelés nem keletkezik.  

A tervezett létesítmény változatlanul településközpont vegyes területfelhasználásban marad. A terü-
leten belül az épület(ek) oly módon helyezhetők el, oly módon bővíthetők, hogy az épületek zajtól 
védendő homlokzatai előtt a közlekedési környezeti zajszintek nappal (6:00—22:00) a 65 dB-t, éjjeli 
időszakban (22:00—6:00) az 55 dB-t nem haladhatják meg. A zajtól védendő homlokzatoknak az zajtól 
védendő helyiségei előtti homlokzatok minősülnek, amelyeket a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes 
rendelet 4. melléklete sorol fel.  

A szállodák, szálló jellegű épületek lakószobáira, közös helyiségeire, éttermeire, eszpresszóira belső 
téri határértékek is vonatkoznak: 

rendeltetés nappal éjjel 

vendégszobák szállodákban és 

szálló jellegű épületekben 
45dB 35dB 

szállodák, szálló jellegű épületek, 

közös helyiségei 
50dB -- 

éttermek, eszpresszók 55dB - 

3.5. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

A keletkező kommunális szilárd hulladékot a település szervezett hulladékszállítási rendszerén keresz-
tül rendezetten kell gyűjteni és környezetvédelmi engedéllyel rendelkező kijelölt hulladéklerakó helyre 
kell elszállítani.   

A terület már jelenleg is bekapcsolódott a hulladékelszállítási rendszerbe, újabb környezeti hatás nem 
várható. 

A várható környezeti hatások elkerülése érdekében a helyi építési szabályzat tájvédelmi-, természet-
védelmi- és környezetvédelmi előírásai kiegészítést nem igényelnek. 

4. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLATOK 

A fejlesztési elképzelések szerint a szálloda átépül, bővül és egy 4 csillagos, 120 szobával üzemelő ho-
tellé alakul át. A szállodába rendszeresen várják a busszal és hajóval érkező vendégeket, így turistabu-
szok parkolására alkalmas helyet is ki kell alakítani az ingatlanon belül. A megvalósítás során biztosítani 
kell a meglévő sólyapálya használhatóságát, mert folyamatban van a hajókikötő bővítése. Ennek meg-
felelően a sólyapályát használó szerelvények számára is megfelelő paraméterekkel kiépített közleke-
dési felületek létesítendők. A buszok és szerelvények útvonalán biztosítani szükséges a közúti űrszel-
vény magasságát (4,50 m). Mivel a tervezett épület szabad belmagassága ennél alacsonyabb, a feltáró 
út azon szakasza, amelyet ezek a járművek használni fognak, nem kerülhet az épület alá 

4.1 KÖZÚTI KAPCSOLATOK: 

A tervezési terület előtt húzódó Duna korzó biztosítja távlatban is a közúti gépjármű kapcsolatot. A 
tervezési terület megközelítő úthálózatra is kihatással lehet a közelben tervezett, Szigetmonostorra 
vezető gyalogos és kerékpáros híd tervezési terület déli határa közelébe való elhelyezése. Megfonto-
landó Belvárosi Duna korzó szakaszára vonatkozó gépjármű forgalom elzárást biztosító mai Rév utcai 
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pont áthelyezése a kerékpár-gyalogos híd csatlakozási pontjához való illesztése. Ennek egyik lehetsé-
ges megoldását adhatja az adatszolgáltatásként kapott megtervezett híd látványát bemutató 
légifelvételen ábrázoltak, vagyis egy lehajtó kialakítása a Teátrum telkén keresztül a Rév utca felé. Ez 
jelentős változást idézhetne elő a Belvárosi forgalom lebonyolításában is.  

A Szigetmonostorra vezető gyalogos és kerékpáros híd, hídépítészeti tervezése folyik. Érdekes elem a 
híd koncepciójában a Duna korzóra tervezett körforgalom, amely (bár a híd nem gépjárműforgalom 
számára tervezett) jó lehetőséget ad észak felől a Duna korzó teljes lezárására a városközpont mentén, 
mivel a körforgalomban visszafordulhatnak a gépjárművek és elérhetik e fordulópont környezetében 
tervezett parkolófelületeket is. 

A tervezett híd lehet az egyik eleme a fejlesztendő EuroVelo6 kerékpárútnak, de mindenképpen fontos 
kerékpáros kapcsolatként üzemel majd Szentendre és a Szentendrei-sziget között. A híd létesítésének 
nem célja közúti forgalom kapcsolatának biztosítása, de a megkülönböztetett jelzést használó jármű-
vek használhatják majd, mivel jelentősen lerövidíti a sziget településeinek (Szigetmonostor, Pócsme-
gyer) elérését a 11. sz. főút irányából.  

A tervezett hídfő közvetlenül a Waterfront-telek mellett éri el a Duna korzót, amely turisztikai szem-
pontból (tekintettel a várható jelentős kerékpáros és gyalogos forgalomra) kifejezetten előnyös lehet 
a szálloda számára. A fejlesztés után az ingatlan (új szállodaépületek és a bővített kikötő) továbbra is 
egy közúti bejárattal kapcsolódik a Duna korzó nyomvonalára, de (tekintettel a fejlesztésekkel együtt 
a telken belül kiépítendő jelentős számú parkolóhelyre) egy vészhelyzet esetén használható kijáratot 
is javasolt a Czóbel-sétány felé kialakítani. 

4.2 GYALOGOS ÉS KERÉKPÁROS FORGALOM 

A gyalogos és kerékpáros forgalom számára a szálloda megközelítése továbbra is a Duna korzó irányá-
ból adott, egyrészt a közúti bejáraton, másrészt a szálloda épület korzóra nyíló főbejáratán át. Az épü-
leten belüli kerékpártárolók mellett a bejárat közelében is javasolt kerékpártárolók kihelyezése. A ter-
vezett épület előtti közterület elválasztott kerékpárút és járda céljára tartandó fenn, az ingatlanhoz 
tartozó parkolási igényt, telken belül kell kiszolgálni. 

A tervezett épület előtti közterület elválasztott kerékpárút és járda céljára tartandó fenn, az ingatlan-
hoz tartozó parkolási igényt, telken belül kell kiszolgálni.  

 

 

 

Illusztráció a tervezett gyalogos és ke-
rékpáros híd egyik helyszínére, amely a 
tervezési terület déli határa mentén el-
helyezkedő terület, A híd alá húzódóan a 
Waterfront kikötő-stégek láthatóak. 
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Telken belüli közlekedés 

A megmaradó közúti bejáraton mind személygépjárművek, mind kiszolgáló kisméretű tehergépjármű-
vek, mind autóbuszok közlekedése várható.  

A telken belül egy, a főépület mögött haladó feltáró út tervezett, amelyről elérhetők az épületek alatt 
kialakított parkolóállások, a kikötő és két buszparkoló kiépítése is lehetséges az úttal párhuzamosan. 

Fentiek szerint a turistabuszok parkolási lehetősége biztosítható telken belül, de a beépítés nem teszi 
lehetővé a buszok megfordulását az épületek előtt. Így a buszok kihajtása csak a bejáraton kitolatással 
válik lehetővé, vagy a telekre tolatva való behajtással. Mivel nem közterületi parkolóról van szó, ez a 
megoldás elfogadható. 

A tervezett épületegyüttes földszintjén mintegy 99 parkolóállást, 2 mozgáskorlátozottak számára fenn-
tartott parkolóhelyet és két buszparkolót lehet elhelyezni a javaslat szerint. A parkolóállások merőle-
ges kialakításúak, 5 x2,50 m méretűek. A rendelkezésre álló információk alapján figyelembe vétel ke-
rültek az épületek teherhordó szerkezetei is. A részletes tervezés során a pillérek kiosztásánál figye-
lembe kell venni, hogy három gépkocsi parkolásához a pillérközöket 8,00 m-ben megválasztani, míg 2 
parkolóállás esetén 5,50 m minimális távolságot kell biztosítani. (A tervezés során mérlegelésre került 
parkológépek elhelyezésének lehetősége, ezt azonban sem az épületek geometriája, sem az udvar-
szinti földszint árterületi léte nem tette lehetővé.) 

Kerékpártárolók elhelyezése: 

Az OTÉK 7. sz. melléklete határozza meg az egyes területhasználati funkciókhoz tartozó, kötelezően 
elhelyezendő kerékpártárolók számát. Szálláshely szolgáltató egység esetében, minden megkezdett 15 
vendégszoba egysége után 2 db kerékpártárolót kell elhelyezni, azaz jelen esetben: 

120/15 x 2 = 16 kerékpártároló elhelyezésére lenne szükség. 

Tekintettel a tervezett fejlesztés helyszínére (turisztikai központ, nemzetközi jelentőségű kerékpárút 
mentén) ennek többszörösét, legalább 40 kerékpártároló elhelyezését javasolt. 

Parkolási mérleg: 

Tekintettel arra, hogy a működő szálloda tapasztalatai szerint sok vendég busszal és hajóval (yachttal) 
érkezik, valamint a tervezési terület városközpont-közeli elhelyezkedésre, javasolható, hogy a tervezett 
fejlesztés esetében a SZÉSZ adjon engedményt az OTÉK által megkívánt parkolók számából. A vonat-
kozó kormányrendeletben az országos követelményként a szállás jellegű önálló rendeltetési egységben 
minden vendégszoba után egy személykocsi elhelyezését kellene biztosítani. Az ilyen mennyiségű sze-
mélygépkocsis vendégforgalommal rendelkező hotel működése nem kívánatos a helyszín városon be-
lüli elhelyezkedése, valamint a helyi adottságok következtében. Egyrészt felesleges forgalomkeltést 
okozna az ilyen számú parkoló-kínálat, (nem lenne szerencsés ilyen parkolószám megépítése a forgal-
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mában korlátozott Duna korzó menti telken), másrészt a telken működő és fejlesztés alatt álló hajóki-
kötő valamint a közvetlen szomszédságban lévő, illetve fejlesztésre esélyes EuroVelo6 kerékpárút kö-
zelsége (nem beszélve a lehetséges kerékpáros híd megvalósulása után várható kerékpáros forgalom 
növekedéséről) nem is teszi szükségessé a telken belüli magas számú parkolóhelyek megvalósítását. A 
Szentendre – Szentendrei-sziget között elforduló turisták részére szükség lehet a hídláb közelében köz-
használatú gépkocsi parkoló kiépítésére. 

A tervezési terület jelenleg a Helyi Építési Szabályzatba foglalt, OTÉK-által igényelt parkolószámok mó-
dosítására vonatkozó parkolási övezetek közül a 2.1 zónába (kertvárosi zóna) tartozik. Jelenleg ebben 
a zónában a szálláshelyekre nincs engedmény, így az előírás 1 db gépjármű elhelyezését kell biztosítani 
a szállás jellegű önálló rendeltetési egységek minden vendégszobája után. 

Javasolt a mintegy 30 %-os parkolási engedmény bevezetése a helyi szabályzatban (vagyis 1 szoba után 
csak 0,7 parkolóhely kialakítását kell biztosítani) 

A hotelhez szükséges parkolóhelyek száma: 
Tervjavaslaton bemutatott parkolóhelyek 

száma: 

120 x 0,7 = 84 ph 101 ph > 84 ph 

A SZÉSZ 6. mellékletének 2.1 pontjában szereplő táblázati értékek vonatkoznak az érintett területre, 
vagyis:  
2.1. zóna (Kertváros) 
1 db gépjármű elhelyezését kell biztosítani:      

 Rendeltetés, funkció 

 

Lk övezet Lke övezet Vt és Vi öveze-

tek 

Gksz és Gip  Üh 

(a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) 

3. szállás jellegű –kivéve hajléktalanszálló és 

idősek otthona, diákszálló, diákotthon- 

önálló rendeltetési egység minden (a) 

vendégszoba után 

1  1  1,43  1,43  -  

Forgalomkeltés: 

Az elhelyezett parkolóállások és a két buszparkoló forgalomkeltését a várható forgalom lefolyásából 
(járművek érkezése és tartózkodása a területen) lehet számolni. Ha feltételezzük, hogy a 84 elhelyezett 
gépjármű közül  

20 % - 2 óráig tartózkodik a parkolóban (turistaforgalom) 

40 % - a szállodában marad, de legalább napi egy alkalommal elhagyja a parkolót,   

40 % - több napig nem hagyja el a szálloda területét, 

és napi két turistabusz érkezik, akkor a várható keltett forgalom óránként:  

84x0.2/2 + 84x0,4x1/10 + 2x2,5 = 17 Ejm/h/irány, ez a Duna korzó kapacitásának mindössze 2,8 %-a, így 
forgalomkeltés szempontjából a beruházás nem veszélyezteti a környező közúthálózat működését. (A 
biztonság javára tévedve nem lett figyelembe véve a meglévő parkolók és érkező buszok által jelenleg 
is keltett forgalom.) 

 

Beruházói megfogalmazásban, árvizes időszakban az alábbi megoldást látja kivitelezhetőnek a hotel 
zavartalan üzemeltetésének biztosítása érdekében. 

Az autóval, vagy busszal érkezők, a már korábban kialakított gépkocsi behajtón át jutnak be a telekre, 
majd az épület alatt, az épületszerkezetét biztosító pillérvázak között kialakított parkolóhelyeken he-



SZENTENDRE  WATERFRONT - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 
2018 

 

 

PRO-TERRA Kft. * TÁJOLÓTERV Kft. * MOBIL CITY Bt. * KÉSZ TERVEZŐ Kft. 

35 

lyezhetik el járműveiket. A néhány évente bekövetkező nagy árvíz levonulásának két hete alatt a tere-
pen parkolni nem lehet és a Duna korzót, mint a mentés felvonulási útvonalát is szabadon kell hagyni, 
ezért erre az időszakra 50 %-os kihasználtságot feltételezve külső területen bérelnének parkolóhelyet 
60 db autó részére, s ha a hotelüzemelés engedélyezhető, akkor kisbusszal szállítanák a vendégeket 
oda-vissza. 

Jelenleg egy korábbi, önálló engedélyezési eljárást követően közforgalmú kikötő épül a telek Duna parti 
oldalán, amely nagyhajók fogadására is alkalmas lesz és így mind a hazai, mind a nemzetközi vízi turiz-
musba is bekapcsolható a tervezett létesítmény. 

 

A telken belül az épület körül és a par-
koló szinten tervezett gépjárművek 
közlekedését bemutató helyszínrajz 

5. KÖZMŰELLÁTÁS JAVASLATAI  

Közmű és elektronikus hírközlés fejlesztési javaslat  

A vizsgált terület jelenlegi beépítésének felújításával, új épület építésével a telken 120 fh-es szállodát, 
konferencia központot, igényesebb kikötőt és egyéb kiszolgáló létesítményeket terveznek elhelyezni. 
A terület új hasznosítására az előzetes tájékoztató tervek elkészültek. A továbbtervezésnél a terület 
hullámtéri adottságát és a vízbázis védelmi területi fekvését nem lehet figyelmen kívül hagyni, ezért a 
padlószintet a +-0 szintet a MÁSZ +1 m-en kell kijelölni. A +-0 szint alatti építmények időnkénti víz alá 
kerülésével kell számolni. 

A vizsgált terület tervezett használatához, gazdaságos fenntarthatóságához, a környezet és vízbázis 
védelmére, a komfort igény kielégítéséhez és a már hatályos előírásoknak is megfelelő, jelenleg is ren-
delkezésre álló a teljes közműellátás biztosítása szükséges. A teljes közműellátáshoz biztosítani kell a 
vízellátást, a közcsatornás szennyvízelvezetést, a csapadékvíz elvezetését, a villamosenergia ellátást, a 
vezetékes termikus energiaellátást és az elektronikus hírközlési ellátást.  

A terület intenzívebb hasznosítására megengedett beépítés teljes közműellátására a következő köz-
műigények jelentkezése prognosztizálható: 

vízigény szennyvíz vill. energia term. igény földgáz igény 

m3/nap m3/nap kW kW nm3/h 
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29 29 320 480 67 

A közműhálózat csatlakozást a prognosztizált igények kielégítésére alkalmasan kell megvalósítani, a 
szolgáltatók felé azonban a továbbtervezés során ténylegesen meghatározott igények bejelentése 
szükséges. 

A várható igények kielégítésének feltétele a telek közhálózati kapcsolatainak a felülvizsgálata, hogy a 
várható többlet igényt ki tudja-e elégíteni, illetve új közhálózati csatlakozások kiépítésének megoldása, 
továbbá a közhálózatok, bázisok szükséges kapacitás bővítésének a biztosítása, amelyhez vízi közmű-
veknél, energiaközműveknél és elektronikus hírközlésnél szolgáltatási megállapodást kell kötni a szol-
gáltatóval, amelyben a szolgáltató az ellátás biztosításának műszaki-gazdasági feltételei rögzítheti. 

Meg kell említeni, hogy a többször módosított 7/2006 TNM rendelet előírásának megfelelően, új be-
ruházás esetén 2019. január 1. napjától már a 6. mellékletben szereplő közel nulla energiaigényű épü-
letek követelményszintjét kell alkalmazni. Ezen követelményszintek fontos új eleme lesz majd, hogy a 
6. melléklet IV. pontja szerint a beruházás energiaigényét az összesített energetikai jellemző mérete-
zett értékéhez viszonyítva legalább 25%-os mennyiségben, helyben termelt megújuló energiaforrásból 
kell biztosítani. Ennek az energiahatékonysági elvárásoknak megfelelően új beruházást energiatakaré-
kosan kell kivitelezni és az energiaszükséglet legalább 25 %-át megújuló energiaforrás hasznosításával 
kell megoldani. Erre a napenergia hasznosítása kínál kedvező lehetőséget. A továbbtervezés során en-
nek kielégítését is biztosítani kell. 

Bár az energiaigények 25 %-át megújuló energiahordozó hasznosításával kell kielégíteni, figyelembe 
kell venni a megújuló energiahordozó hasznosítási lehetőségének időjárás függőségét. Így a hagyomá-
nyos vezetékes energiahordozókkal ki kell tudni elégíteni a csúcs energiaigényeket, a megújuló ener-
giahordozó hasznosításával a hagyományos vezetékes energiahordozók éves fogyasztása csökkent-
hető.  

Vízellátás 

A település DMRV Zrt által üzemeltetett közüzemű vízhálózatáról a többlet igény jelentősebb bázisfej-
lesztési igény nélkül, kielégíthető. A telek meglevő közhálózati csatlakozását célszerű felülvizsgálni. Ha 
megfelelő műszaki állapotban van, akkor csak telken belül kell a belső elosztóhálózatot továbbépíteni. 
Ha műszaki állapota szükségessé teszi az átépítését, akkor annak a közhálózati csatlakozási hely meg-
tartásával célszerű új bekötő vezetéket építeni. 

A területen várható tüzivíz igényt csak a továbbtervezés során lehet pontosan meghatározni, s annak 
ismeretében lehet a tüzivíz ellátást megoldani. A tüzivíz igényt elsődlegesen a közhálózatról célszerű 
biztosítani, de mivel a hálózati csatlakozásra jelenleg NÁ ¾”-os vezeték áll rendelkezésre, amelyről kor-
látozott a tüzivíz vételezés lehetősége, a többlet tüzivíz igény kielégítésére helyben tüzivíz tároló léte-
sítésével kell biztosítani, amelyre telken belül jelenleg is van nyílt vízi tároló, ennek figyelembe vételé-
vel, egyeztetve az illetékes hatósággal lehet pontos tüzivíz ellátást meghatározni. 

A vizsgált terület jelenleg is rendelkezik saját vízkivétellel és vízkezeléssel, amellyel a nem ivóvíz minő-
ségű vízellátását biztosítani tudja. A létesítmény fenntarthatósága meghatározó szempont, így vízellá-
tásnál, mivel rendelkezésre áll saját vízbeszerzés, a nem ivóvíz minőségű vizet nem szabad a közháló-
zatról vételezni, arra a helyi vízbeszerzés használata javasolt.  

Szennyvízelvezetés 

Az új beruházás során keletkező többlet szennyvizek elvezetésére a területen belül gravitációs hálózat 
felülvizsgálata, szükség esetén az átépítése szükséges. A telken belüli gravitációs hálózattal összegyűj-
tött vizet a helyi szennyvízátemelő műtárgyba kell vezetni. Annak a fogadó képességét is ellenőrizni 
kell, majd az onnan továbbszállítást biztosító csatlakozó vezeték szállítóképességét is felül kell vizs-
gálni. Ezzel a csatlakozó vezetékkel lehet a szennyvizeket a közhálózatba juttatni.  

A vízellátás megoldásához hasonlóan, itt is elsődlegesen a meglevő közhálózati csatlakozási helyet cél-
szerű közhálózati csatlakozásra igénybe venni, de szükség esetén új hálózati csatlakozás kiépítése is 
megoldható. 

Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 
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A vizsgált terület közvetlen Duna menti fekvése a területről a csapadékvizek elvezetésére szinte kor-
látlan lehetőséget biztosít. A vizsgált terület Duna irányú lejtése a telek gravitációs vízelvezetését segíti. 
Meg kell azonban jegyezni, hogy kisebb árhullámok idején a gravitáció bevezetés problémás lehet, ár-
vízi átemelő szivattyúval lehet a csapadékvíz Dunába vezetését megoldani. 

A terület tervezett hasznosításának velejárója, hogy jelentős parkoló felületeket kell a területen belül 
kialakítani. A terület hidrogeológiai védőidomon való fekvése miatt, a vízbázis védelme érdekében a 
parkoló felületeket vízzáró burkolattal kell ellátni, a vízzáró burkolatról össze kell gyűjteni a csapadék-
vizet és hordalékfogó, szénhidrogén fogó műtárgyon átvezetve szabad csak a vízelvezető hálózatba a 
csapadékvizeket kiengedni. 

Árvízvédelem 

A terület hullámtéri fekvése jelzi, hogy a Dunán levonuló árhullámok ellen védekezési feladatokat kell 
megoldani. Ez nem újszerű feladat, a Waterfront Hotel tulajdonosa számára ismert, hogy területe na-
gyobb árhullámok előfordulásakor elöntésre kerülhet, ezért felkészült a nagyobb árhullámok kezelé-
sére. 

Energiaellátás 

A tervezési terület energiaellátását, a teljes közműellátás kielégítése és a környezetvédelmi igények 
figyelembe vételével vezetékes energiahordozóval kell megoldani, az energiahatékonyság javítása ér-
dekében és az erre vonatkozó előírások kielégítésére a megújuló energiahordozó hasznosítás megol-
dását is teljesíteni kell. 

A tervezési terület térségének energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamosenergia 
és a földgáz áll rendelkezésre. A villamosenergia felhasználása továbbra is világításra és technológiai 
igények kielégítésére javasolt. A termikus célú energiaigények kielégítése földgázzal megoldható.  

Villamosenergia ellátás 

A tervezett fejlesztés prognosztizált 320 kW villamosenergia igénye vélelmezhetően a kiépített kisfe-
szültségű ellátó rendszerről kielégíthető lesz. A továbbtervezés során, az igények tényleges ismerete 
alapján lehet a szolgáltatóval egyeztetve a megfelelő műszaki megoldást megtervezni. A prognosztizált 
igény kielégítésére lehet, hogy új transzformátor telepítését javasolja a szolgáltató, de ezt, a telek hul-
lámtéri fekvése miatt, telken kívül kell elhelyezni. A ma már általánosan alkalmazott járdába telepít-
hető transzformátor típus alkalmazása adhat erre kedvező megoldást. 

A villamosenergia igény kielégítésénél, a közhálózat fejlesztésénél figyelembe kell venni a kötelezett-
ségként előírt helyi megújuló energiatermelés megvalósításának hatásait. Miután erre a napenergia áll 
rendelkezésre, annak időjárás függősége miatt egyrészt a csúcs villamosenergia igényt ki kell tudni elé-
gíteni a közhálózatról, másrészt a hálózatot alkalmassá kell tenni a megújuló energiahordozóval tör-
ténő energiatermelés megtérüléséhez szükséges ad-vesz rendszerű üzemmód fogadására. 

A fejlesztési területen belül kiépítendő térvilágításnak a közlekedés biztonságon túl a vagyonvédelmi 
igényeket és a Duna mentén személyvédelmi igényeket is ki kell elégítenie. A térvilágítás táphálózatát 
földalatti elhelyezéssel kell építeni, világításra önálló lámpatesteket kell elhelyezni, ahogy jelenleg is 
megoldott, energiatakarékos világító testekkel. 

Földgázellátás 

A termikus energiaellátás jelenleg is földgáz energiahordozó hasznosításával megoldott, az új beruhá-
zás termikus energiaellátására is a földgáz használata javasolt, megújuló energiahordozó hasznosítá-
sával kiegészítve. A tervezett fejlesztés termikus energiaellátásához prognosztizált gázigény ellátására 
kedvező adottság a megfelelő paraméterű bekötés megléte. 

A többi közműnél leírtakhoz hasonlóan a továbbtervezés során megvizsgálható, hogy a meglevő csat-
lakozás megfelelő-e. Mivel a terület gázellátására célvezetékként épült ki a gázbekötés, ennek módo-
sítására reálisan várhatóan nem lesz szükség. 

A villamosenergia ellátásnál leírtakhoz hasonlóan, a közhálózat igénybevételénél figyelembe kell venni 
a helyi megújuló energiatermelés megoldásának kötelezettségét is. Mivel a megújuló energiahordozó-
val való energiatermelés időjárás függő, a csúcs igényt ki kell tudni elégíteni a közhálózatról, de a köz-
hálózat kihasználtságát a megújuló energiahordozó hasznosítása csökkenti. 
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Elektronikus hírközlés 

Vezetékes elektronikus hírközlés 

A terület vezetékes elektronikus hírközlési hálózati csatlakozása megoldott. Az elektronikus hírközlés 

alanyi szolgáltatás így a vezetékes távközlési és műsorelosztási igény egyéni szerződés alapján, a szol-

gáltató beruházásával oldható meg. A hálózatfejlesztés, csak földalatti elhelyezéssel javasolható. 

Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 

A tágabb térségben üzemelő hírközlési berendezésekkel, antennákkal a terület megfelelő lefedettség-

gel rendelkezik, a hírközlés fejlődése újabb antennk elhelyezési igényét vetheti fel, annak elhelyezési 

lehetőségét a TKR szabályozza. 

Örökségi vagy környezeti érték sérülésének lehetősége 

Mivel a tervezési területen sem örökségi sem természeti érték nincsen, ezért annak sérülése nem for-

dulhat elő. A terület talaja jellemzően vízparti hordalék és feltöltés ezért építés közben sem remélhető, 

hogy régészeti lelet kerülhetne elő. A Duna-parti sziluett az épített örökség fontos eleme. Szentendre 

esetében nem sérül az új beépítés révén. Megállapítható, hogy a városképi látványban olyan visszafo-

gottan van jelen az új épületegyüttes, hogy azt inkább kiegészíti, mint sem megzavarná. 

 


